Nyhetsbrev om Coronaviruset, Covid-19
Information om Covid-19 (Coronaviruset) för dig som är anställd i Livihopgruppen
Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande Coronaviruset får vi många
frågor om hur vi ska hantera situationen på våra arbetsplatser, framförallt kopplat till
anställda som gjort utlandsresor.
För närvarande finns ingen allmän spridning av Coronaviruset i Sverige, men enstaka
fall förekommer.
Livihop följer noga rapporteringen om Coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer som i nuläget bedömer risken för allmän spridning i Sverige som låg,
och att det inte finns någon anledning för er som återkommer från utlandsresa och inte
uppvisar några symptom att stanna hemma från arbete. Däremot bör man vara
uppmärksam på symptom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid
uppvisande av sådana symptom sjukanmäla sig och kontakta 1177 Vårdguiden.
Åtgärder för dig som anländer till Sverige från områden med smittspridning:
•

Du som har varit i ett område med konstaterad smittspridning under de senaste 14
dagarna – var uppmärksam på om du får luftvägssymtom som hosta,
andningssvårigheter eller feber – får du symptom så stanna hemma och ring 1177
Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. Sjukskriv dig till din närmaste chef.

•

Områden med konstaterad smittspridning är för närvarande Kina samt delar av
Sydkorea, Japan, Iran och Italien. Se länk nedan för mer specifik information.

•

Allmänt vid sjukdom.

•

Normala regler för sjukskrivning gäller. Livihop har i dagsläget inga egna
förhållningsregler vad gäller karantän.

•

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar varje vecka. Mer
information och löpande uppdateringar om Coronaviruset finns på
www.folkhalsomyndigheten.se.

Håll dig uppdaterad:
•

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsammasjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

•

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

•

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-ochstorningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Vi följer utvecklingen och kommer att
uppdatera information och
rekommendationer vid behov.
Har du frågor är du varmt välkommen att
höra av dig.
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