VIKTIG INFORMATION CORONA VIRUS
Information till Personal i Assistansproffsen och AP Hemtjänstgruppen.
Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen och
kommunerna.
Angående Coronavirus COVID-19
Vi arbetar med personer som tillhör riskgrupp för smittor.
Är du frisk arbetar du som vanligt.
Har du rest i riskområden och är hemkommen:
Se bifogad information från Almega.
Har du symptom kontaktar du vården 1177.
Är du sjuk får du sjukpenning.
Bär du smitta kan du få smittbärarpenning.

Vi avråder utlandsresor i nuläget!

Reser du ändå är det ditt eget ansvar att tillse att smitta/sjukdom inte
sprids.
Hinder från arbete som karantän eller utreseförhinder ersätts inte från
företaget.
På Arbetsplatsen gäller fortsatt BASALA HYGIEN RUTINER.
Skyddsmaterial används som tidigare vid behov om behovet utökas kommer
varje grupp informeras om detta.
Dokument anslås på arbetsplatsen vid frågor kontakta kundansvarig.
Personal kan komma placeras i andra grupper än den ordinarie på grund av
skyddsskäl.
All personal ska signera att de tagit del av denna information i AiAi.
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Medarbetare som kan ha utsatts för coronavirus
Medarbetare som varit på resa och kan ha exponerats för coronavirus har skyldighet
att berätta det för arbetsgivaren innan hen kommer tillbaka till jobbet, enligt
smittskyddslagen. Hen ska också ringa vården (1177 Vårdguiden) för att få
information om provtagning med mera. Samma gäller den som exponerats för
coronavirus genom kontakt med nära anhörig som konstaterats bära på smitta.
Den som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, får inte komma till
arbetsplatsen och kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Läs
mer om smittbärarpenning i Arbetsgivarguiden.
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