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OPPDATERING VEDRØRERENDE COVID 19 I TAB 
 
Vi innfører smittebegrensende tiltak fra 16. mars 2020. 
 
I tråd med myndighetenes anmodning i kampen mot spredning av coronavirus vil brorparten av 
vår administrasjon fra 16 mars jobbe hjemmefra. Alle våre administrative tjenester er tilgjengelig 
som tidligere, og du får tak i oss som før (se under). 
 
I tillegg har vi innført adgangsbegrensning til våre kontorer og lagt til rette for utstrakt bruk av 
håndhygiene. 
 
Vi har mange bileiere og sjåfører som ustanselig holder hjulene i gang med viktige leveranser i 
disse dager. Alle våre bileiere og sjåfører har mottatt instruks om smittebegrensende atferd og 
følger disse. 
 
Vi bestreber oss i å ha et så normalt tilbud som overhode mulig, men hensyn til liv og helse har 
høyeste prioritet.  
 
Planlagte oppdrag og normale frister KAN bli satt til side i denne fasen vi er i, men vi skal 
bestrebe å yte vår vanlige service. Vi vurderer p.t risikoen som lav for at vi ikke skal kunne 
betjene våre kunder som vanlig. 
 
Vi er klar over at enkelte kunder og leverandører har behov for tiltak som går utover anbefalinger 
gitt av offentlige myndigheter. I de tilfeller ber vi deg ta kontakt med oss. 
 
Fritak fra kjøre- og hviletidsreglene for transport: 
Det er 13. mars gitt 30 dagers generell dispensasjonen fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 
Dette gjelder transport av artikler relatert til liv og helse som: 
• Matvaredistribusjon og beslektede næringer 
• Råvaretransport 
• Fôr til dyr og transport av levende dyr 
• Transport av medisiner og medisinsk utstyr 
• Distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner. 
 
Vår bensinstasjon på Rud holder åpent som vanlig, men vi følger Shell’s instrukser for 
smittebegrensning. Dette innebærer stort sett en liten begrensning i mattilbudet. Vaskehallene 
går som normalt, og vi ønsker alle velkomne til å vaske sine kjøretøy hos oss. 
 
Kontakt oss: 
Du kan kontakte oss som vanlig direkte ved å sende en e-post, eller ringe 67 17 55 00. 
 
Kjørekontor/ekspedisjonen: ordre@tab.no 
Økonomiavdelingen:  faktura@tab.no 
Salgsavdelingen:  salg@tab.no 
 


