Velkommen ombord!
Denne informasjon er for deg som er førstegangsreisende i Nergård Havfiske AS.
Det er begrenset plass til personlig utstyr om bord så ta med kun det du måtte ha behov for.
Dersom du må reise med fly så er det 1 kolli dvs. 20 kg pluss håndbagasje som kan tas med.
Du bør tenke nøye igjennom hva du pakker og hva du har bruk for.
Til sjøs kan været veksle en god del og det er derfor viktig at du er riktig kledd.
Nedenfor har vi satt opp en liste over nyttig personlig utstyr:


Støvler med vernetå,



Gummihansker (min. 2 par)



Oljeklær (bukse og jakke)



Oljearmer (praktisk ting å ha)



2 stk kjeledresser



Lett termodress er også greit å ha i den kalde årstid.



Ta med deg vanlige toalettsaker for privat bruk og godt arbeidstøy.



Arbeidstøy (ullundertøy, strømper, lue, etc.)
→ Sengetøy og vaskemidler holdes av båten.
→ Verneutstyr så som hjelm, flytevest, hørselsvern, vernebriller, etc. holdes av båten.
→ Vask av klær foregår ombord

Du er selv ansvarlig for dine eiendeler (telefon, pc, iPod etc.).
Tap av briller kan lett ødelegge turen din og vårt råd er å sikre dem med snor.
Det er viktig å ta med følgende:
Helseerklæring fra godkjent sjømannslege
Bevis for gjennomført ”Sikkerhetskurs for fiskere” eller IMO 60.
Pass kan også være lurt å ha med seg.
*Du kan medbringe nødvendige medisiner sammen med resept eller legeerklæring.
Sjøsyke
Det er mulig at du kan bli sjøsyk og det kan være greit for sikkerhets skyld å ha med
sjøsyketabeletter. Vi vil anbefale at du kun anvender disse når det er strengt nødvendig.
Bivirkning på slike medisiner er at man kan bli døsig og trett og dermed ikke yter 100 %.
Sjøsyke er ubehagelig men for de fleste går det over i løpet av en dag.
Positive tanker, frisk luft og mat og drikke hjelper på og er det naturlige hjelpemiddel mot slikt
ubehag.

Salg ombord:
På de fleste av våre fartøyer er det en såkalt slappkiste som stuerten administrerer.
Her kan du få kjøpt tobakk, snus, litt toalettsaker, søtsaker og brus.
Men de fleste bestiller det de måtte trenge før avreise hos vår proviantleverandør.
Dette gjelder også arbeidstøy som du måtte mangle.
Påmønstring:
Du vil motta en SMS i god tid før avreise med informasjon om dato, tid og sted hvor du skal møte.
Denne må du så snart som mulig svare på med OK og fornavn for å bekrefte at du er klar.
Dersom du må reise med fly vil du motta flybilletten på SMS fra vårt
reisebyrå. Om du benytter lokal transport må du legge ut for
billettene. Ta godt vare på kvitteringene, når turen er over laster du
ned reiseregningsformularet fra rederiets nettside og fyller denne ut
så nøyaktig som mulig. Denne sendes inn til rederikontoret pr. post
eller mail.
Ankomst om bord:
Når du ankommer fartøyet melder du deg til vakthavende offiser som
noterer at du er kommet trygt ombord. Eventuelle praktiske opplysninger og arbeidskontrakt vil
da bli utstedt av skipper.
Sikkerhets- og arbeidsrutiner vil bli gjennomgått og nødvendig opplæringsprogram.
Du bør allerede første dag begynne å sette deg inn i Fartøyets opplæringshåndbok og vi anbefaler
at du leser denne grundig.
Pakkeforsikring:
Alle våre ansatte sjømenn er forsikret i en såkalt lovpålagt Pakkeforsikring.
Når du er vikar for en tur opphører forsikringen når kontrakten opphører.
Men du kan selv tegne forsettelsesforsikring uten å måtte fremlegge ny helseerklæring ovenfor
forsikringsselskapet.
Øvrig:
Våre fartøyer har et profesjonelt og erfarent mannskap så du vil være under kyndig ledelse og
veiledning.
Vær fokusert og ha en positiv innstilling og still spørsmål om det er noe du lurer eller er usikker
på.
Du kan også ta kontakt med oss på rederikontoret ved mannskapsansvarlig Willy Kristoffersen
telefon 414 45 010 dersom du har spørsmål.
Vi ønsker deg lykke til.

