Angående Covid19/Corona

Många av oss är oroliga och fundersamma i dessa utmanande Coronatider. Här kommer lite information om Corona/Covid-19 och hur vi tänker för
oss som jobbar här på Allblästring:

Du som medarbetare är vår allra högsta prioritet och vi vill gärna
hjälpa dig hantera denna situation på bästa möjliga sätt. Vi på
Allblästring fortsätter jobba på som vanligt med våra projekt men viktigt är
att du vid förkylning med exempelvis hosta och feber meddelar mig och
stannar hemma.

Om coronaviruset från 1177.se:
Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen
påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt
sjuka. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt
Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika
träffa andra.

Vi på Allblästring följer de rekommendationer som kommer från
myndigheter och Folkhälsomyndigheten. Därför är det extra viktigt att du
följer dessa rekommendationer:
•
•
•
•

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att
undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun) samt att undvika
nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid,
mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett
alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk
hindrar du smittan från att spridas till din omgivning eller dina
händer.
Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor
på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

När du har kontakt med våra kunder bör du inte hälsa på dem genom ett
handslag utan strunta i att ta i handen, personen kommer förstå varför. Och
viktigt att du även undviker folksamlingar med mycket människor.

Vi har beställt handsprit / desinfektionsmedel men det har långa
leveranstider så de kommer förhoppningsvis under veckan. Vi delar ut
till dig, så snart handdesinfektionen kommer!
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Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta
andra om du redan är sjuk.
Klicka på länken till Youtube-filmen: https://youtu.be/_sfaoR0EzTI
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Se mer om hur du ska tvätta händerna. Tänk dig att den svarta färgen i
videon är tvålen!
Klicka på länken till Youtube-filmen: https://youtu.be/cbX0xwKORjk
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