Informationsbrev gällande Coronaviruset

Norrköping 2020-03-13

Till anställda på Flyttfirma Lika som bär AB
Ni som flyttarbetare och lokalvårdare besöker ett stort antal kunder per vecka och på grund av det
måste vi nu vara uppmärksamma gällande pågående situation vad gäller Coronaviruset för både våra
anställda, samarbetspartners och kunder.
Anställda:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Var försiktig med handhygien, tvätta händerna ofta – använd desinficeringsmedel när du inte
har tillgång till tvål. Tvätta alltid händerna när du kommer till kontoret och innan du lämnar
kontoret.
Ta inte i hand/kramas när ni hälsar, varken med kunder eller varandra
Håll minst en meters avstånd och helst två meter vid genomgång med kunden
Kunden eller husdjur bör inte uppehålla sig i samma rum som den anställde mer än absolut
nödvändigt.
Hosta/nys i en näsduk eller armveck
Undvik så långt som möjligt att resa med kollektivtrafik
Desinficera ev verktyg, ratt i bilarna samt växelspakar varje dag
Vid symptom på sjukdom, oavsett vad för sjukdom – stanna hemma
Undvik i den utsträckning som är möjlig externa luncher och försök att äta lunch på
arbetsplatsen.
Undvik stora samlingar på din fritid – försök också att undvika att samlas i större sociala
grupper internt (detta görs eftersom vi är potentiellt stora smittbärare i vår kontakt med våra
kunder)
Res inte till områden som definieras som riskområden, undvik helst utomlandsresor helt.
Meddela omedelbart närmsta chef om du varit i kontakt med personer som är i karantän
eller har fått diagnosen infektion
Meddela omedelbart närmsta chef om du har upptäckt eller misstänks ha smittats
Anställda som varit på resa ska, om de känner sig friska, arbeta som vanligt. Det är dock
oerhört viktigt att vara väldigt observant och vid minsta symptom på hosta,
andningssvårigheter, feber eller förkylning omedelbart bege sig hem. Vid misstanke på smitta
och där egenvård i hemmet inte är tillräckligt ska kontakt i första hand tas med 1177
Vårdguiden.

