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Information Covid-19

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 i samhället har Foria  
uppdaterat sina riktlinjer och restriktioner.

Foria följer utvecklingen och följderna av coronaviruset noga. Vi följer råd och anvisningar 
från Folkhälsomyndigheten för att inte utsätta Forias kunder, anställda, Foriaföretagare,  
förare och leverantörer för onödiga hälsorisker. 
 
Alla har ett ansvar att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
 
Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig och andra
• Stanna hemma om du eller nära anhörig är sjuk eller känner lindriga symtom som   
   halsont, hosta eller snuva
• Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder
• Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns
• Undvik nära kontakt med sjuka människor
• Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
• Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom
 
Utöver folkhälsomyndighetens rekommendationer så har Foria i nuläget nuvarande  
riktlinjer för vår personal, foriaföretagare och deras personal
 
• Varje avdelningschef ansvarar tillsammans med sina medarbetare bestämma hur  
   man ska arbeta säkert. Det innebär att undersöka möjligheten att arbeta hemma eller  
   skapa förutsättningar för en smittsäker arbetsmiljö på arbetet.
• Stanna hemma om du eller nära anhörig misstänker Covid-19 och inväntar provsvar
• Undvik fysiska möten och istället använd telefon eller webb¬möten
• Besök på andra Foriakontor begränsas till ett minimum och skall aviseras till kontors
   ansvarig
• Kunders riktlinjer ska följas gällande tex besök på arbetsplatser
• På fritiden gäller Folkhälsomyndighetens riktlinjer, utsätt dig inte för onödiga risker
• Nyttja lediga kontorsrum/arbetsplatser om du inte kan jobba hemma
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•      Håll avstånd och tänk på hygienen även vid lunch- och fikaraster. Anpassa lunch- och  
   fikatider så att det inte blir för trångt runt borden
• Möten med externa besökare samt Foriaföretagare/förare ska alltid föranmälas och  
   mötesrum bokas. Möten ska begränsas till nödvändig/affärskritiska
• Inför pulsmöten via Teams för avstämning på avdelningar där många arbetar hemma
• Behandla gemensamma ytor med antibakteriellt medel/servetter tex kaffemaskin och  
   mikrovågsugnar
 
Covid-19 är en arbetsmiljörisk vilket innebär att skyddsåtgärderna som införs, är till för att 
minimera smittspridningen och är inte ett fritt val eller en rekommendation på Foria, utan 
riktlinjer som alla förväntas följa.

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