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Coronaviruset, Covid-19

Foria och Foriaföretagare har som arbetsgivare en lagstadgad skyldighet att regelbundet 
undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan drabbas av ohälsa 
genom smitta i arbetet. I nuläget bedömer folkhälsomyndigheten att risken för  
smittspridning i Sverige är mycket hög och Foria följer utvecklingen dagligen. Det är då 
väldigt viktigt att både vår och Foriaföretagarnas personal följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Foria uppmanar Foriaföretagarna att dagligen föra en dialog med sina 
anställda. Om någon uppvisar symptom på smitta, eller har anledning att befara smitta,  
uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens direktiv och att utan dröjsmål vidta åtgärder för 
att förhindra smittspridning.

Vi uppmanar alla att vara extra noga med personlig hygien och att visa särskild hänsyn vad 
gäller andra risker kring smittspridning. Det är viktigt att Foriaföretagare och förare skapar 
och ger förutsättningar för noggrann hygien, så som tillgång till tvål och vatten men även 
handsprit, våtservetter och engångshandskar i de fall det saknas tillgång till rinnande vatten, 
exempelvis i fordon.

Generella säkerhetsåtgärder alla bör vidta: 

• Tvätta händer med tvål noga och ofta
• Hosta eller nys i armvecket eller i pappersnäsduk
• Undvik att röra vid ögon, näsa och mun
• Ta del av kundens rutiner gällande Covid-19 på varje arbetsplats  
  (se www.Foriaguiden.se)
• Använd alltid personliga arbetshandskar
• Behandla vanligt förekommande ytor med antibakteriellt medel/servetter (ratt,  
  växelväljare etc)
• Vid extra exponerade ytor som tex vågstationer skall engångshandskar användas

Foria har valt att under en period med start från 17 mars 2020 begränsa externt besök på 
samtliga av våra kontor. Foria uppmanar i den mån det går att dela upp lunchtillfällena 
alternativt att man sprider ut sig vid måltider. 
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Transportstyrelsen beslutar den 16 mars 2020 att under  30 dagar medge undantag från  
förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi.  
Ni som omfattas av YKB, tänk på att det i dagsläget inte finns någon dispens för dem vars 
YKB:s giltighetstid har passerat. Detta betyder med andra ord att dem vars YKB:s giltighets-
tid går ut inte längre får köra.  Då YKB är lagstadgat krävs att frågan avhandlas i riksdag och 
regering, vilket gör att beslut kan ta lång tid. Frågan diskuteras, men inga beslut är tagna.
I dagsläget hålls fortfarande YKB-kurser, men detta kan komma att ändras beroende på om 
hur  riktlinjerna rörande Corona förändras. Säkerställ att ditt YKB inte riskerar upphöra att 
gälla.
 
Läs mer om det på www.foriaguiden.se eller www.transportstyrelsen.se  

Vid frågor kontakta er kontaktperson på Foria eller maila till fragaforia@foria.se

FORIA AB 
 

 
Denna information är framtagen 2020-03-17
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