Riktlinjer Covid-19 - 'nya Corona'
Med anledning av Corona-virusets spridning i världen har Fruktdealen
beslutat följande riktlinjer för att på ett proaktivt sätt bidra till dess
begränsning.

Detta dokument tydliggör hur vi från tid till annan agerar inom följande:
1. Anställda och närstående som vistats eller planerar vistas i drabbade
områden
2. Om anställd eller anställds närstående insjuknar
3. Om kund/leverantör insjuknar
4. Kontakter i tjänsten utanför Fruktdealen
5. Resor i tjänsten
Samtliga hänvisningar till drabbade områden och allmänna rekommendationer är
hämtade från vid var tid gällande information på Folkhälsomyndigheten
Definitionen av närstående är frekvent boende i samma hushåll.
Dokumentet uppdateras i takt med utvecklingen och nya uppgifter som kan
komma att påverka Fruktdealens hantering. Uppgifterna nedan är alltså gällande
tills något annat meddelas.

1. Anställdas och närståendes resor till s.k. drabbade områden:

1.1

1.2

1.3

Samtliga Fruktdealens medarbetare som de senaste 14 dagarna
vistats i ett land som definieras som drabbat område får ej vistas på
arbetsplatsen 14 dagar efter hemkomst. I det fall man har en tjänst
som tillåter arbete hemifrån är detta att föredra i samråd med chef. I
övrigt är man tillgänglig på telefon under karantänperioden i den
utsträckning behov finns. Samma riktlinje gäller i det fall anställds
närstående, dvs personer boende i samma hushåll, vistats i drabbat
område.

I syfte att skapa insikter kring eventuella risker inom
Fruktdealen kartläggs samtliga medarbetares och dess
närståendes resor löpande from mitten av februari 2020.

Individer som vistats i eller i närheten av drabbade områden ska
enligt allmänna rekommendationer;
•
•

1.4

kontakta Vårdguiden 1177 för rådgivning vid hemkomst.
Vid sjukdomssymptom (feber, halsont, luftvägsproblem, hosta)
uppsöka läkare enligt instruktion.

Planerade resor till vid var tid gällande drabbade områden ska
noggrant riskbedömas av var och en som privatperson. I det fall en
anställd aktivt väljer att åka till ett vid tidpunkten för avresan
definierat drabbat område, förbehåller sig Fruktdealen rätten att
sätta den anställde i karantän 14 dagar efter hemkomst.

2. Om anställd eller anställds närstående insjuknar
2.1

I det fall en Fruktdealen-anställd eller någon i dennes hushåll
insjuknar i Covid-19 ska sjukdomen hanteras enligt instruktion från
sjukvården.

2.2

I det fall annan familjemedlem i hushållet insjuknar i Covid-19, håll
dig hemma och kontakta närmsta chef för rådgivning.

2.3

Den anställde ska snarast underrätta Fruktdealen i om insjuknandet,
samt så noggrant som möjligt återge vilka man eventuellt haft
kontakt med strax före och i samband med insjuknandet i tjänsten.

3. Om kund/leverantör insjuknar
I det fall en kund, leverantör eller annan person vi är i
regelbunden kontakt med insjuknar eller får utbrott på
arbetsplatsen ska vi snarast kartlägga våra kontakter med
vederbörande. Kontakta närmsta chef.

4. Medarbetares kontakter i tjänsten utanför Fruktdealen
4.1

Då Fruktdealens arbete till stor del består av kundkontakt i
kombination med besök i våra kunders lokaler behöver detta arbete
fortgå så länge inga omständigheter tvingar oss till annat. Som
Fruktdealen- anställd ska vi iaktta största försiktighet och använda
sunt förnuft i kontakt med våra kunder. Undvik fysisk kontakt och
var noggrann med handhygien. Fruktdealen har beslutat köpa in
handsprit till samtliga arbetsställen inklusive samtliga bilar i drift.

4.2

Möten med externa parter kan hållas som planerat med sunt förnuft
och stor försiktighet. I det fall mötet kan tas via telefon eller
videokonferens är detta ett bra alternativ i rådande situation.

4.3

Samtliga planerade och tilltänkta möten med affärskontakter från
drabbade områden ska skjutas upp eller ställas in.

5. Resor i tjänsten
5.1

Samtliga tjänsteresor till drabbade områden ska skjutas upp. I
det fall resan ligger längre fram i tiden kan vi i dagsläget
avvakta utvecklingen.

5.2

Samtliga tjänsteresor med syfte att möta människor från olika
delar av världen (t.ex. internationella mässor) ska ställas in.

5.3

Tjänsteresor inom Sverige bör diskuteras och övervägas från fall
till fall. Telefon- och videokonferens är att föredra.

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta VD Mikael Engqvist
mikael@fruktdealen.se

