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Åtgärder för att förhindra smittspridning vid planerat
revisionsstopp inom viss industri i Värmland
God handhygien, social distansering och att man stannar hemma vid
symtom är av yttersta vikt för att förhindra smittspridning av covid-19 i
personalgrupper.
Utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har
Smittskydd Värmland gjort en kompletterande sammanställning av förslag
till åtgärder av det vi anser viktigt i samband med revisionsstopp där externa
entreprenörer anlitas. Riskerna och behoven kan se olika ut beroende på
verksamhetens storlek, produktion och utrymmen. Åtgärder ska bygga på
verksamhetens egen riskbedömning.
Vi samverkar med övriga smittskyddsenheter i Sverige och har ett att brister
i social distansering och hur personer rört sig på fritiden lett till ökad
smittspridning i samhället i samband med revisionsstopp.
Förberedelser inför
•

•

Samtliga entreprenörsfirmor bör fylla i en riskbedömning och checklista som
ska lämnas in innan arbete startas. Detta för att säkerställa att all personal som
ska vara på plats har tagit del av säkerhetsregler.
Varje entreprenörsfirma ansvarar för att nödvändig säkerhetsinformation når
fram till samtliga dess medarbetare.

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten.
Boende
•
•
•

•
•
•

En person/rum om möjligt.
Frukost och middag ska helst serveras på boendet.
Om det är ett stort boende med många rum samt olika arbetsgrupper ska mat
helst intas på rummet alternativt i olika skift. Syftet är att minska blandning av
olika arbetsgrupper/entreprenörer.
Transport till och från arbetsplatsen bör ske utan trängsel i transportfordon.
Entreprenörsgrupper bör inte umgås sinsemellan.
Entreprenörer ska hålla sig till området kring boendet på sin fritid i de fall
boendet är inom verksamhetens område. Om boendet är på hotell eller
motsvarande har dess personal ansvar att följa Folkhälsomyndighetens
allmänna råd.
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Åtgärder för att minska trängsel under arbetet
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Social distansering på två meter om möjligt, dock minst en meters avstånd.
Förflyttningar mellan olika delar av arbetsplatsen bör helst ske utomhus.
Undvik blandning av olika entreprenörsgrupper.
Särskilda punkter där trängsel lätt uppstår och extra bevakning/information kan
krävas:
 in- och utpassage ur verksamhet/industrilokaler
 baracker – minskad beläggning för att kunna hålla avstånd.
Måltider, raster och omklädning endast i tilldelad lokal.
 Entreprenör bör ansvara för att ta med eget kaffe/vatten ut till
arbetsstället.
 Delade paustider.
Begränsa antalet deltagare i samordningsmöten eller andra möten.
 Om möjligt digital uppkoppling i de fall där möten behöver ske
alternativt
 möten/samordning utomhus i öppna tält med gott om utrymme.
Vid ärenden till centrallager eller förråd – endast en person ur vardera
arbetslag per ärende. Helst samma person som gör upprepade besök till
lager/förråd.
Hissar används helst för materialtransport alternativt enstaka person i hiss –
det bildas lätt trängsel i trånga utrymmen.
Markeringar på golv för distansering där behov finns.
Eventuellt utspridda arbetstider för att minska antal på plats samtidigt.
 Fler nattpass om möjligt.
 Varierade starttider på arbetspass.
Stäng ordinarie personalrestaurang, alternativt restaurang öppen enbart för
egen personal
 Om möjligt leverans av mat till baracker/direkt till entreprenörer.

Fritid
•

•

Rekommendera (eller helst krav på) att stanna på boende på fritiden, och inte
besöka centrala eller omkringliggande delar där mycket folk är i rörelse, inkl.
uteserveringar, restauranger, pubar/barer, biografer, köpcenter etc.
Helst utkörning av mat och dryck till boendet, men om dagligvarubutik måste
besökas bör enbart en ur personalgruppen sköta inhandling, och helst vid tider
på dygnet då det är färre besökare i butikerna. Om möjligt onlinebeställning
och endast upphämtning av färdiga matkassar/tillagad mat.

Självskattning
• Vid starten av varje arbetspass bör samtliga arbetare göra en självskattning
enligt checklista: ”Covid-19 - checklista personal” som finns på Smittskydd
Värmlands webbsida för covid-19 under rubriken Informationsmaterial. Vid
symtom ska personalen direkt återvända till boendet och isolera sig.
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Misstänkt eller konstaterad covid-19
•
•
•

•
•

•

Personal med misstänkta symtom (gäller även lindriga symtom) på covid-19
ska inte gå till arbetet.
Personal som insjuknar under arbetstid ska kunna ta sig tillbaka till sitt boende
utan att exponera andra för smittrisk.
Plan bör finnas för vilken sjukvårdsinrättning som ska kontaktas vid akut
sjukdom med behov av medicinsk bedömning. Eventuella vårdenheter som
vårdcentral och företagshälsovård bör förvarnas om kommande
revisionsstopp.
Vid feber och/eller luftvägssymtom ska man inte återgå i arbete innan man
varit symtomfri i 48 timmar.
Vid konstaterad covid-19 ska man inte återgå i arbete tidigare än sju dygn efter
symtomdebut. Dessutom ska man ha varit feberfri 48 timmar och vara allmänt
förbättrad.
Vid misstänkt eller konstaterad smittspridning på arbetsplats, ta kontakt med
Smittskydd Värmland.

Städning/hygien
•
•
•
•

Möjlighet till handtvätt med i första hand tvål och varmt vatten (alternativt
handsprit) ska finnas lättillgängligt.
Flytande tvål och engångshanddukar rekommenderas.
Extra noggrann städning generellt.
Avtorkning av tagytor flera gånger dagligen, särskilt noggrannhet i
hygienutrymmen, med rengöringsmedel och vatten alternativt ytdesinfektion.

Kontroll av att regler/åtgärder följs
Kan övervägas men får respektive verksamhet avgöra utifrån situation.
Smittskydd Värmland

Thomas Hollowell
Vikarierande läkare

Ingemar Hallén
Smittskyddsläkare

