Corona
Information, åtagande & rutiner

Bakgrund
•Covid-19 är en infektionssjukdom
som orsakas av ett virus. Sjukdomen
påminner om influensa, med feber
och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.
•Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av
2019. Eftersom det är en nyligen
upptäckt sjukdom ökar kunskapen
om den successivt.

Så smittar Corona
Coronaviruset som orsakar sjukdomen
covid-19 smittar i första hand genom kontakt
med droppar och sekret från luftvägarna.
Överföring av droppar och sekret kan ske
direkt från hostningar och nysningar, så kallad
droppsmitta, eller vid kontakt mellan
personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt
kontaktsmitta, det vill säga spridning via
droppar som landat på ytor eller föremål, har
någon betydelse för spridning av covid-19.

Symtom
Symtomen är ofta lindriga och kan
påminna om vanlig influensa. De kommer
oftast två till fem dagar efter att man har
blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till
14 dagar.
En del får svårare besvär, som
lunginflammation.

• Torrhosta
• Feber
• Andningsbesvär

Hur skyddar man
sig
• Tvätta händerna ofta och noga. Använd
handsprit.
• Försök undvika att röra vid ansiktet eller
ögonen.
• Håll ett visst avstånd till personer som
hostar och nyser.
• Ta inte folk i hand
• Undvik folkgrupper

Riskanalys Servicepersonal
∙

Telefonerna signeras av flertalet personer varje dag
och skärmen kan då bli smittbärande.

∙

De anställda vistas och rör saker i flertalet lokaler varje
dag som skulle kunna inneha Covid-19 viruset.

∙

Skulle en medarbetare bära på Covid-19 finns det en
risk att våra kunder och/eller medarbetare blir
exponerad för viruset.

Riskanalys Anläggningspersona
l
∙

Besökare till anläggningen är potentiella virusbärare
såsom leverantörer.

∙

Skulle en medarbetare bära på Covid-19 finns det en
risk att våra kunder och/eller medarbetare blir
exponerad för viruset.

∙

Saker som flera personer rör på varje dag är
potentiella smittbärare. Såsom handtag, knappar,
verktyg med mera.

Riskanalys Kontorspersonal
∙

Besökare till kontoren är potentiella virusbärare.

∙

Skulle en anställd bära på Covid-19 finns det risk för
att medarbetare blir exponerad för viruset.

∙

Kontorspersonal som går på möten riskerar att träffa
personer eller vistas i lokaler där virus kan förekomma.

∙

Saker som flera personer rör på varje dag är
potentiella smittbärare. Såsom handtag, knappar,
tangentbord med mera.

Allmänt
förebyggande
åtgärder
• Vi tvättar händerna ofta och använder
handsprit. Undviker att röra ögon, näsa
och mun.
• Vi hostar och nyser i armvecket.
• Vid sjukdomssymtom stannar vi
hemma.
• Vi rengör våra arbetsplatser extra noga.
Torkar av ytor, rengör datorutrustningen
och skärmar med bakteriedödande
rengöringsdukar.
• Vi tar inte i hand när vi hälsar på
varandra. Varken i interna eller externa
sammanhang.

Specifikt
förebyggande
åtgärder
Har medarbetare varit i riskområde ska, efter
diskussion med närmaste chef, medarbetaren stanna
hemma i 14 dagar.
Har familjemedlem, sambo eller närstående befunnit
sig i ett riskområde ska medarbetaren stanna hemma
i 14 dagar.

Riskområden
Kina
Italien
Iran
Sydkorea
Österrikiska Ischgl i Tyrolen

Specifikt
förebyggande
åtgärder
Har medarbetare varit i riskområde ska, efter diskussion med närmaste chef,
medarbetaren stanna hemma i 14 dagar.
Har familjemedlem, sambo eller närstående befunnit sig i ett riskområde ska
medarbetaren stanna hemma i 14 dagar.
Tjänsteresor till utsatt område får inte ske.
Vi undviker konferenser, kurser och seminarier.
Vi frångår vår rutin att kunder ska signera på våra telefoner. Nu ber vi endast
om namn till den som ska kvittera vår hämtning.
Anläggningspersonal och servicepersonal ska alltid använda handskar.
När vi är hos kunder ska vi försöka hålla ett avstånd på minst en meter till
personer.
Kontorspersonal ska ha tillgång till vinylhandskar.
Vi kräver att våra besökare har tillfredsställande rutiner när det kommer till
corona.
Vi undviker fysiska möten och använder oss av digitala möten istället.
Vi har tillsatt en krisgrupp vars arbetsuppgift är att dagligen kontrollera och följa
utvecklingen av corona.
Vi dubblar städningen av våra lokaler.
Vi underlättar för lokalvårdare att städa våra lokaler och våra saker.

Vid misstänkt
smitta
• Uppvisar man symtom ska man ej åka in till
vårdcentralen utan man ringer 1177.
• Den anställda ska stanna hemma.
• Smittspårning kommer starta på en gång. Företag
och personer som den smittade medarbetaren
besökt kommer kontaktas direkt.
• Eventuella medarbetare som kommit i kontakt med
den smittade kommer stanna hemma i minst 14
dagar
• Medarbetaren kommer få stöd av företaget för att
underlätta sin karantän.
• Krisgruppen kommer att analysera situationen för
att se om ytterligare åtgärder behöver tas.

Kommunikation
• Vi respekterar varandra och skämtar inte om
corona.
• Vi bidrar inte till ryktesspridning utan utgår från den
information som finns.
• Vid frågor tar man det med sin närmsta chef.
• Vi kommer skapa material som våra kunder,
leverantörer och andra externa aktörer kommer
kunna ta del av.

Länkar
https://www.who.int/ - World Health Organization
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ - Folkhälsomyndigheten
https://www.krisinformation.se/ - Krisinformation
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/ - Utrikesdepartementet

