Örebro, 2020-03-10

Den som har vistas i områden drabbade av Coronavirus, samt varit på resa
bör i första hand kontakta nationella informationsnumret på telefon 113 13
för rådgivning. Även Folkhälsomyndigheten ger riktlinjer samt information
om spridning.
Personal och chaufförer som har vistats i ett riskområde de senaste fjorton
dagarna eller har vistats nära smittade människor skall kontakta sin
arbetsgivare och därefter tas beslut om eventuell karantän/jobba hemma.
Vid hämtning och leverans hos kunder måste ni vara medvetna om och
respektera de krav som kunden har. Vid eventuella oklarheter kontakta
ansvarig transportledare.
Man bedömer att viruset har viss inkubationstid (tiden man kan bära på
viruset fram tills insjuknande), denna tid uppskattas till 2-14 dagar.
Medarbetare som uppvisar symptom (feber, hosta eller andningsbesvär)
som skulle kunna innebära tecken på smitta hanteras genom att man
sjukanmäler sig och kontaktar 1177 för rådgivning.
För att skydda dig själv och andra mot Corona bör du:
•
•
•
•
•
•

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten (Handsprit är ett
komplement eller alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt)
Hosta och nysa i armvecket.
Undvika att röra ögon, näsa och mun.
Undvika kontakt med sjuka människor.
Stanna hemma om du är sjuk.
Allmänna frågor kan ställas på nationella informationsnumret 113 13.

Medarbetare som har en semesterresa inplanerad till någon plats som kan
betecknas som riskområde, ska ta kontakt med ansvarig chef. Det finns bra
information att tillgå via UD och Folkhälsomyndighetens hemsidor.
Vid sjukdom gäller ordinarie förfarande och regler gällande sjuklön.
Coronaviruset är dock klassat som allmän- och samhällsfarlig sjukdom,
detta innebär att en person som inte är sjuk men som kan antas vara
smittad inte kan arbeta. I dessa fall kan ansökan om s.k. smittbärarpenning
göras på Försäkringskassan.
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