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Så här jobbar Dannebacken i Coronatider!
Vi tar spridningen av Covid-19, så kallade Coronaviruset, på allvar och följer
noga händelseutvecklingen och lyssnar till och följer myndigheternas
rekommendationer gällande viruset. En riskbedömning och en handlingsplan
rörande Coronavirusets hantering i Dannebacken har upprättats och vi är
beredda att agera snabbt om det krävs.
Följande innehåll finns att läsa mer om i detta dokument:

1. Förebyggande åtgärder för att minimera risk
2. Städinstruktion
3. Bekräftad smitta hos kund
4. Bekräftad smitta hos anställd
5. Personal som varit på resa
6. Hög sjukfrånvaro i personalgruppen
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1. Förebyggande åtgärder för att minimera risk




Göra förändringar/prioriteringar i städprogram i samråd med kund.
Utöka städning av beröringsytor, t ex hissknappar, dörrhandtag, kaffemaskin, kranar osv.
Gått ut med information & instruktion till samtliga medarbetare gällande:
- att tvätta händerna ofta med tvål & vatten i minst 30 sek.
- använda handskar i arbetet & byta handskar ofta.
- stanna hemma om hen är sjuk även vid lättare symptom.
- informera sjukvården (1177) & chef om hen har haft kontakt med någon som är
coronasmittad.
- byta arbetskläder varje dag & tvätta arbetskläder i 60 grader.
- om möjligt byta om på arbetsplatsen.
- följa UD`s rekommendationer om resor.

2. Städinstruktion







I vanlig kontorsmiljö fortsätter vi att leverera den vanliga regelmässiga städningen. Vi arbetar
med städmaterial av mikrofiber & alkaliskt kem. (Mikrofiber: minskar bakterier & virus. Kem:
mikroorganismer trivs bäst i neutralt PH värde. När vi då städar med alkaliskt kem i
kontorsmiljö & surt medel i sanitära utrymmen så dör mikroorganismerna).
Rengör städutrustning efter varje arbetspass.
Avtorka beröringsytor.
Tvätta städmaterialet i 90 grader.
I den mån vi har möjlighet, städa med ultrarent vatten som har desinficerande egenskaper.

3. Bekräftat smitta hos kund
Kunder som har bekräftad smitta ska informera oss som utförare och beslut om fortsatt
leverans tas i samråd med Kund. Personal som har varit hos kund ska informeras och få
instruktioner om fortsatt leverans.
Förslag på hantering till kund:
1. Stäng lokalen omedelbart.
2. Säkerställ att personal går hem samt kontaktar sjukvården för råd.
3. Gör en riskanalys och kartlägg vilka lokaler som kan vara smittade.
4. Kontakta din kontaktperson på Dannebacken service.
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4. Bekräftat smitta hos anställd








Medarbetaren ska inte komma till arbetsplatsen.
Medarbetare som har sjukdomssymptom och tror att hen har exponerats för
coronavirus ska kontakta vården via Vårdguiden 1177 för information och rådgivning
vad gäller provtagning och vård.
Ska sjukanmäla sig till sin chef.
Kartläggning av vart den anställde har rört sig.
Kontakta berörda kunder & kollegor.
Chef kontaktar 11313 för att vidta rätt åtgärder.

5. Personal som varit på resa




Medarbetare som varit på resa & kan ha exponerats för Coronavirus har skyldighet
att informera det för sin arbetsgivare innan hen kommer tillbaka till jobbet, enligt
smittskyddslagen.
Enligt UD:s rekommendationer avråder Dannebacken till alla icke nödvändiga resor.
I de länder som UD sedan tidigare avråder från resor gäller de besluten. Detta beslut
gäller tom 14 april. Därefter kommer en ny bedömning att göras.

6. Hög sjukfrånvaro i personalgruppen




Dannebacken har identifierat vilka kunder som bör prioriteras samt vilka
arbetsuppgifter hos kund som bör prioriteras och bemanna utifrån det. Information
till kund om situationen.
Prioriteringen ska avse viktiga samhällsfunktioner, myndigheter, offentliga miljöer
samt kontaktytor där smitta lätt kan spridas.

