
 

 

POLICY FÖR HJALMARSSONS - COVID-19  

Syftet med denna policy är att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Den är 
skapad i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hjalmarssons följer 
noggrant utvecklingen av pandemin och uppdaterar våra restriktioner efter hand, denna 
policy kan därför ändras från en dag till en annan. 

Förebyggande insatser 

Alla medarbetare förväntas vidta följande åtgärder för att förhindra smitta på arbetsplatsen: 

• Hälsa på de du möter utan att ta i hand. 
• Prioritera en god handhygien genom att tvätta och sprita händerna regelbundet. 
• Tvätta alltid händerna när du kommer till ditt arbete eller när du kommer hem, före 

måltid, vid mathantering och efter toalettbesök. 
• Två meters avstånd ska hållas till övriga personer i din omgivning som du möter i 

tjänsten.  

Städning och rengöring 

• Handsprit och desinficeringsmedel ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.  
• Företaget har anpassat städrutinerna med fokus på ytor och områden med hög 

beröring. 

Vid sjukdom 

• Stanna hemma i minst två dagar efter det att du är helt symptomfri och kan visa upp 
ett negativt covid-test. 

• Om en familjemedlem (eller någon annan du delar boende med) är konstaterat 
smittad av covid-19 behöver du ta hänsyn till inkubationstiden innan du kommer till 
din arbetsplats.  

• Om familjemedlem är sjuk av annan orsak än misstänkt covid-19, är du fortsatt 
välkommen till arbetsplatsen förutsatt att du är uppmärksam på symptom. 

 

 



Distansarbete (i de fall det är möjligt) 

• För att förbättra din fysiska arbetsmiljö erbjuder företaget dig att låna hem den 
utrustning du behöver. 

• Cheferna har fått i uppdrag att vara extra lyhörda för fysisk och psykisk ohälsa.  
• Prata med din närmaste chef om du behöver hjälp med att skapa en hållbar 

arbetsmiljösituation.  
• Möten hålls i första hand digitalt eller via telefon. 

Ansvar 

Det är ledningen som har det övergripande ansvaret för att arbetsmiljöns regler efterlevs i 
all vår verksamhet. Varje enskild chef ansvarar för att medarbetarna följer de lagar och 
regler som finns och att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten. 

Varje medarbetare ansvarar för att följa instruktioner, regler och förhållningssätt samt att 
vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god 
arbetsmiljö. 
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