
  Östersund 20200313 

Info med anledning av Covid-19, Corona, rörande Attest.nu:s verksamhet: 

 

Vi tar spridningen av Covid-19, så kallade Coronaviruset, på allvar och följer myndigheternas rekommendation gällande viruset 

samt anpassar oss till deras beslut. Det som gäller idag kan vi behöva omvärdera och ändra imorgon, men så här förhåller vi 

oss just nu till situationen med Coronaviruset och vår verksamhet: 

 

• Vi uppmuntrar och informerar internt om god handhygien och tillhandahåller handsprit så länge sådan går att få tag på. 

• Vi har löpande dialog med våra medarbetare kring utvecklingen av läget. 

• Vår krisplan är under ständig översyn, nyckelroller och ersättare listas och våra verksamhetsdelar prioriteras så att vi löpande 

ser varifrån resurser kan tas för att täcka upp om vi hamnar i ett läge att det behövs för att säkra de prioriterade delarna av 

verksamheten. 

• I dagsläget är det ingen på företaget idag som planerar någon resa, men om det skulle bli aktuellt gäller att alla medarbetare 

inom Attest.nu som vistats i de av Folkhälsomyndighetens utpekade områden för förhöjd smittrisk skall innan de återvänder till 

arbetsplatsen ha en dialog med närmaste chef eller HR för avstämning. Vi möjliggör för dessa medarbetare att arbeta hemifrån 

om vi bedömer det möjligt och nödvändigt. 

 

Riktlinjer för våra medarbetare:  

• Om du känner dig frisk är allt förstås toppen. Kom dock ihåg att god handhygien är ännu viktigare än tidigare. Följ gärna våra 

rekommendationer som finns på uppsatta på toaletterna och i köket. 

• Använd handspriten eller plasthandskar under och efter t ex beredning och hantering nyinkomna försändelser. 

• Om du känner dig sjuk eller förkyld rekommenderar vi dig att stanna hemma. Om vi anser att så krävs kommer vi att bereda 

möjlighet att arbeta hemifrån. 

• Tillhör du en av riskgrupperna? Kontakta din närmsta chef eller HR om du känner att du för att minska risken att bli smittad 

behöver jobba hemifrån så tar vi ställning till det. 

 

Länkar vi rekommenderar för information:  

https://www.krisinformation.se/corona  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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