INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUSET (COVID-19)
(uppdaterat: onsdag 4 mars)
Coronaviruset, covid-19, med ursprung i Kina, sprids över världen. Svensk Travsport AB som
arbetsgivare har sett över hanteringen av hemvändande medarbetare som har vistats i områden med
smittspridning av viruset ska hanteras. Detta för att skapa tydlighet och minska eventuell oro som kan
uppstå.
Denna information gäller både anställda och konsulter då den lyder under smittskyddslagen.
I dagsläget är följande länder/områden smittspridare:
• Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår
• De italienska regionerna Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, TrentinoAlto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana. De italienska alperna ligger i dessa
regioner.
• Iran
• Sydkorea

För senaste uppdateringen över smittspridningen finner du via länken
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus
•
•

•

Om du ska resa till någon av dessa regioner vill vi att du meddelar oss det, du kan meddela din
chef eller HR.
Om du reser, kommer vi att kontakta dig vid hemkomsten innan du kommer till arbetet för att höra
hur du mår. Om vi har anledning kommer vi att be dig att arbeta hemifrån i upp till 14 dagar för att
säkerställa att du inte smittats. Detta oavsett om du uppvisar symptom eller inte. Företaget har rätt
att agera på detta vis då det nya coronaviruset klassas som allmänfarlig sjukdom.
Som en del av våra kollektivavtal finns regler om smittbärare och innebär att en tjänsteman måste
avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta. Ersättning kan utgå från
Försäkringskassan, så kallad smittbärarpenning.

Mer information
Tillförlitlig information hittar du på UD:s och regeringens hemsida samt hos Folkhälsomyndigheten.
Dessutom ger Vårdguiden tydliga anvisningar kring hur man tar kontakt med vården på ett tryggt och
säkert sätt.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus
https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

GENERELLA FÖRHÅLLNINGSREGLER
Om du känner dig frisk
Då arbetar du som vanligt. Har du några frågor och funderingar så kontakta din närmaste chef.
Allmänna råd är att tvätta händerna med varmt vatten och tvål ofta, och före och efter toalettbesök.
Behöver du hosta/nysa gör det i armvecket. Undvik att röra med fingrarna i ansiktet eller ögonen. På
kontoret kommer vi att förstärka utbudet av handsprit. Hälsa gärna på varandra som vanligt – men
undvik att ta i hand.
Om du varit i norra Italien, Iran eller Kina.
Stanna hemma och kontakta i första hand din närmaste chef. Om du känner dig frisk får du arbeta
hemifrån tillsvidare. När du kan börja jobba på kontoret igen bestämmer din chef.
Om en medlem i din familj/boende har varit i norra Italien, Iran eller Kina.
Stanna hemma och kontakta i första hand din närmaste chef. Om du känner dig frisk får du arbeta
hemifrån tillsvidare. När du kan börja jobba på kontoret igen bestämmer din chef.
Om du själv misstänker att du drabbats eller träffat någon som drabbats av
Coronaviruset.
Kontakta sjukvårdsupplysningen via telefon 1177 eller 1177.se. Stanna hemma och kontakta i första
hand din närmaste chef. Om du känner dig frisk får du arbeta hemifrån tillsvidare. När du kan börja
jobba på kontoret igen bestämmer din chef.
Om du känner dig förkyld med feber och hosta.
Anmäl dig sjuk och meddela din närmaste chef. Stanna hemma och kontakta sjukvårdsupplysningen
via telefon 1177 eller 1177.se vid behov. Efter att du blivit frisk måste du kontakta din närmaste chef
innan du återgår i tjänst igen.
Om du har externa möten inbokade
Försök i första hand att ha mötet via telefon eller Skype istället. Om ni måste träffas fysiskt så tänk på
att ha god handhygien och undvik att röra med fingrarna i ansiktet och ögonen. Om mötet ska ske i
Hästsportens Hus så tydliggör våra riktlinjer:
• De får inte ha feber och hosta.
• De får inte ha varit i norra Italien, Iran eller Kina.
• De får inte ha varit i kontakt med person/personer som misstänks ha smittats.
Om du har resor planerade till norra Italien, Iran eller Kina.
Kontakta din närmaste chef. Vi följer de reseanvisningar som myndigheterna och UD ger och anpassar
dem efter vår verksamhet. I nuläget ställer vi in resor till norra Italien, Iran och Kina.
Om du har resor planerade till ett annat område utomlands och/eller i Sverige.
Kontakta din närmaste chef. Vi följer de reseanvisningar som myndigheterna och UD ger och anpassar
de efter vår verksamhet. Just nu finns det inga reserestriktioner till övriga områden, eller inom Sverige,
men detta kan komma att ändras beroende på hur situationen utvecklas.

HUR PÅVERKAS TRAVSPORTEN?
I dagsläget finns inga beslut eller planer på att ställa in några tävlingar eller införa restriktioner
gällande att stänga publikplats (som man gjort i Frankrike). Det finns heller inga särskilda åtgärder
gällande tränare eller kuskar som kan ha befunnit sig i riskområden mer än folkhälsomyndighetens
generella råd.
Svensk Travsport håller sig uppdaterade i den löpande informationen och återkommer om något
ändras.

