Riktlinjer med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)
Vi följer noggrant utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt gör
kontinuerliga bedömningar om behov av åtgärder. Information kommer löpande att ges.
•
•
•

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett
toalettbesök
Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en
pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina
händer. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt
Undvik att hälsa på andra genom att ta i hand.

Vi uppmanar till särskild uppmärksamhet på luftvägssymptom och influensasymptom. Vid dessa
symptom ska du som medarbetare stanna hemma, sjukanmäla dig enligt ordinarie rutiner, och
kontakta 1177 Vårdguiden. Svenska staten presenterade 2020-03-11 åtgärden att slopad karensdag
införs. Ansvaret på den enskilda medarbetaren att stanna hemma vid sjukdomssymptom stärks
ytterligare. Smitta kan ske mellan människor vid nära kontakt, framförallt genom droppsmitta (stora
droppar). Allt talar för att endast sjuka individer är smittsamma, inte under den s.k. inkubationstiden
(tiden mellan smittotillfället tills sjukdomen debuterar) som anges till 2-14 dagar.
ALLMÄNNA RIKTLINJER
Medarbetare uppmanas att i första hand jobba hemifrån. Gäller från 2020-03-13 tills vidare.
•
•

Inga flygresor får genomföras i tjänsten med anledning av smittorisken, detta gäller tills
vidare. Vi avråder även från privata resor till områden med konstaterad smittspridning
Besök av personer från områden som Utrikesdepartementet (UD) avråder resor till, eller
områden där okontrollerad smittspridning sker, ska undvikas

Anm. Av smittskyddslagens 2 kap. 1 § smittskyddslagen: "Ska var och en genom uppmärksamhet och
rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar." En
medarbetare som inte följer expertmyndigheternas rekommendationer med anledning av Covid-19
kan inte anses uppfylla denna skyldighet. Om medarbetaren väljer att åka till ett område med
smittspridning, får medarbetaren ta konsekvenserna av detta beslut. Lön kommer inte att i ett
sådant fall betalas ut enligt ovanstående riktlinjer, exempelvis under tid i karantän.
Håll närmaste chef underrättad om eventuella resor utanför Gotland.
I MÖTEN MED ANDRA
Att du som medarbetare är uppmärksam och tar ansvar för dina egna symptom är den viktigaste
åtgärden för att hindra smittspridning.
•
•
•
•

Inför möten med andra utanför vårt företag, undersök vilka riktlinjer som gäller från deras
sida gällande utvecklingen av Covid-19 (Coronaviruset).
Vi tar inte in hand med människor i möten. Hänvisa till våra interna riktlinjer.
Vi håller avstånd i folksamlingar.
Förbered möjligheter till att hålla distansmöten. En genomgång av olika program för
distansmöten har Företagarna gjort.

Ledningen ser över hur planerade event kommer att hanteras, information ges löpande.
Följ kontinuerligt de råd som finns om resor på Utrikesdepartementets hemsida

OM DU ELLER NÄRSTÅENDE BLIR SJUK I COVID -19 ELLER HAR LUFTVÄGSSYMTOM
Har du som medarbetare luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ska du
stanna hemma och sjukanmäla dig enligt ordinarie rutiner. Kontakta vården via telefon 1177
Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller provtagning och vård. Finns misstanke om
Covid-19 ska din chef informeras om det.
Om du har utsatts för smitta eller har nära anhörig som blir sjuk i Covid-19
Är du som medarbetare inte sjuk men har exponerats för Covid-19 eller har en nära anhörig som har
sjukdomssymptom rekommenderas du att vara uppmärksam på luftvägssymtom som hosta,
andningssvårigheter eller feber och ringa 1177 Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller
provtagning. Kontakta även din chef innan du kommer till arbetet. Även vid misstanke om
exponering av Covid-19 hos nära anhörig ska din chef informeras om det.
Håll dig uppdaterad
Folkhälsomyndigheten är ansvarig statlig myndighet när det gäller smittskyddsfrågor.
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att den som inte har symptom på sjukdom kan
arbeta som vanligt. På myndighetens hemsida finns frågor och svar om Covid-19. Mer information
finns även på Utrikesdepartementet och WHO.

LÄNKTIPS
Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Ordningslagen om vad som räknas som allmän sammankomst (§2 främst)
Svenskt Näringsliv hemsida. Krispaket med mera
Företagarna – Råd och stöd till företag
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