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Den 11 mars 2020 meddelade Världshälsoorganisationen (WHO) att spridningen av coronaviruset klassas 
som en pandemi. I slutet av januari får vi information om det första fallet av covid-19 i Sverige.

Vi följer noggrant informationen från Folkhälsomyndigheten och informerar löpande vår personal om 
utvecklingen som sker..

Vi undersöker arbetsplatserna där vår personal utför sitt arbete för att se vilka arbetsmoment som kan 
innebära smittorisk samt övrigt när, var och hur arbetstagaren kan utsättas för smittorisk.

Undersökning och Riskbedömning
1a   Vi konstaterar att entrétoaletter och kök samt konferensutrymmen är områden där större risk för smitta 

finns. Viruset kan överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta. Vi får information om att 
viruset kan leva upp till 10 dagar på fria ytor.

Åtgärd: Arbetstagaren ska använda handskar och städa med desinfektionsmedel samt följa handlingsplanen 
på sidan två.

1b   Riskbedömning vid närkontakt och vid möte med människor i trånga utrymmen som exempelvis hiss, 
toalettområden och i övriga delar av arbetslokalen.

Åtgärd: Arbetstagaren ska hålla två meters avstånd till andra och städa konferensrum som är tomma. Om det 
finns personal i rummen så städas dessa utrymmen först när personalen lämnat rummen. 

2     De eventuella allvarliga konsekvenser av att en enskild personal blir sjuk är viktiga. Information om 
utvecklingen av covid-19 tar vi del av via Folkhälsomyndigheten.  

Flera åtgärder som har vidtagits 
1. Städsällskapet skickar löpande ut sms om vikten att stanna hemma om anställd har förkylningssymtom. 

Personliga samtal med anställda sker också löpande varje dag. 

2. Städsällskapet mailar ut Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vår egena interna information 
löpande. 

3. Städsällskapet rekommenderar att anställda använder trappor och inte åker hiss i de fall då de inte 
behöver åka hiss. 

4. Anställda arbetar oftare ensamma nu som en skyddsåtgärd. Anställda tar sig till arbeten på egen hand.
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Corona städning  

Åtgärder:
 
1. Handskar,  mun-och skoskydd  Dessa har lämnats till personalen för att ha på sig när det går  
     in i lokalen och ska utföra arbete. Vi föreslår att man åker   
     ensam i hissar. 

2. Städutrymme   Byte av tröja och nya handskar sker när arbetstagaren anländer till  
     sitt uppdrag och eventuellt munskydd om det finns personal i   
     lokalen. 

3. Efter utfört arbete    Kläder ska bytas och läggas i svarta säckar som försluts för   
     att sedan tvättas. Tvättning sker av personalen. Samtlig   
     skyddsutrustning slängs i försluten påse. Eventuella avvikelser   
     rapporteras till skyddsombud Amra Tabakovic 073-534 26 67.

Städschema finns på nästa sida.
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Städschema  

Entré och reception / Risker Mån Tis Ons Tors Fre OK Åtgärda  

Entrédörrars handtag/lampknappar        X  Avtorkas med desinfektion

Sittmöbler och bord       X  Avtorkas med desinfektion

Hissknappar       X  Avtorkas med desinfektion
       Håll 2 meters avstånd       

Kontorsrum och landskap  Mån Tis Ons Tors Fre OK Åtgärda

Skrivbord       X  Avtorkas med desinfektion

Lampknappar       X  Avtorkas med desinfektion

Fönsterhandtag/dörrhandtag/dörrblad       X  Avtorkas med desinfektion

Fria ytor i bokhyllor/på skåp/övriga bord       X  Avtorkas med desinfektion

Stolkarmar/dörrkarmar       X  Avtorkas med desinfektion

Tangentbord med tillbehör       X  Avtorkas med desinfektion

Kök/kaffe/pentry Mån Tis Ons Tors Fre OK Åtgärda

Diskbänk/bänkar       X  Avtorkas med desinfektion

Vitvaror         X  Avtorkas med desinfektion

Närliggande väggar/skåpsluckor       X  Avtorkas med desinfektion

Kaffemaskiner        X  Avtorkas med desinfektion

Matgrupper (bord och stolar)       X  Avtorkas med desinfektion

Konferensrum/Mötesrum/utbildning  Mån Tis Ons Tors Fre OK Åtgärda

Bord/stolar       X  Avtorkas med desinfektion

Whiteboard/pennor       X  Avtorkas med desinfektion

Fria ytor/handtag/lampknappar/       X  Avtorkas med desinfektion

Toaletter/dusch Mån Tis Ons Tors Fre OK Åtgärda

Sanitetsporslin, lock och sittring       X  Avtorkas med desinfektion

Papperskorgar/hygienkorgar           X  Avtorkas med desinfektion

Handfat ovan- och undersidan       X  Avtorkas med desinfektion

Strömbrytare        X  Avtorkas med desinfektion

Dörr/handtag/lister /dörrblad       X  Avtorkas med desinfektion
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