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Internt direktiv med anledning av det nya  
coronaviruset v.12 

Med anledning av coronaviruset har Sotenäs kommun tagit en gemensam 

ställning till hur vi ska agera. Denna information uppdateras varje vecka. 

Syftet med dessa direktiv är att vi ska ha ett gemensamt förhållningssätt till hur vi inom 

kommunen bemöter eventuella uppkomna situationer kring coronaviruset.  

Direktivet kommer uppdateras vid behov.  

 

Resor i tjänsten 

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla medarbetare och förtroendevalda att undvika att 

resa både inrikes och utrikes.  Därför behöver alla också tänka igenom om planerade 

helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska 

inte resa alls. Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/ 

 

Lönesamtal 

Genomförande av lönesamtalen har förlängts till 12:e april. 

 

Alkolås  

Fortsätt använda alkolås - rutin är uppsatt vid nyckelskåp om handhygien, personligt 

munstycke och rengöring med tvål och vatten. Använd inte hansprit på enheten. 

 

Direktiven nedan gäller inom samtliga kommunala verksamheter: 

 

Besöksförbud har införts på våra äldreboenden.  

Arbetsinsatser på våra äldreboenden av övriga medarbetare utöver omsorgspersonal ska 

minimeras till endast det nödvändiga.  

På grund av att vi ska undvika nära kontakt med varandra tar vi inte längre i hand. 

Kommunikatören har tagit fram anslag som kan laddas ner från sidan “Information 

coronaviruset” som ligger på intranätet. 

 

Ekonomi 

En projektkod är framtagen av ekonomiavdelningen för extra kostnader ute i 

verksamheterna för covid-19. Dokumentera kostnader. 

 

Hygienrutiner 

Städenheten sätter upp anslag om god handhygien. Ha god handhygien och använd tvål 

och vatten. 

NU-sjukvården informerade om att administrativa enheter ej ska använda handsprit 

utan det räcker med tvål och vatten. Spriten behöver sparas till vårdarbetet. 

 

Utbildningar 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/
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Enligt beslut från regeringen måste evenemang som samlar fler än 500 personer ställas 

in vilket påverkar deltagande i möten och utbildningar. 

Vissa utbildningar inom omsorgsförvaltningen har ställts in då man ska fokusera 

arbetstiden på huvuduppdraget och för att minska smittspridning. 
 

Har du varit i riskområden? 

Om du varit i ett av UD bedömt riskområde gäller följande för nedanstående grupper:  

 

• Medarbetare utan symtom – du ansvarar för att kontakta din närmaste chef innan 

du återvänder till arbetsplatsen för en individuell bedömning. Det kan bli aktuellt att 

arbeta hemifrån. Som chef tar du kontakt med din förvaltningschef för vidare 

hantering i varje enskilt ärende.   

 

• Praktikanter eller motsvarande som vistats i riskområden avstår vi från att ta emot 

tills inkubationstiden på 14 dagar har gått.  

 

• Besökare från länder som klassas som riskområden avstår vi från att ta emot tills 

vidare. Kan mötet genomföras digitalt eller telefonledes är det att föredra.i 

 

• Elever utan symtom går till skolan som vanligt, men var extra uppmärksam på 

symtom.   

 

• Förtroendevalda utan symtom som vistats i riskområden bör ta kontakt med 

kommunstyrelsens ordförande för bedömning i varje enskilt ärende.   

 

Håll dig uppdaterad på vilka de aktuella riskområdena är.  

Uppdaterad information finns på Krisinformation via följande länk:  
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-

coronaviruset 

 

 
Har du symtom? 

Vid uppvisande av symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ska medarbetaren 

vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden och underrätta arbetsplatsen. Sjukvården 

står för riskbedömningen, inte den kommunala verksamheten. 
 

Närmaste chef ska rapportera in misstänkt eller bekräftad coronavirussmitta till 

respektive förvaltningschef som meddelar kommunchefen och personalchefen.  

 
Allmänt  

• Verksamhetsansvariga ska följa händelseutvecklingen noggrant och kontinuerligt. 

Informationen uppdateras hela tiden. Tänk på att vara källkritiska.  

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
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Vi hänvisar till följande sidor för mer information och stöd:   

www.krisinformation.se 

www.folkhalsomyndigheten.se 

 

Nationellt informationsnummer vid allmänna frågor om coronavirus, ring 113 13. 

 

• Verksamhetsansvariga ska säkerställa att det finns förutsättningar för god 

handhygien inom verksamheterna. Använd Folkhälsomyndighetens budskap för att 

öka medvetenheten på arbetsplatsen.  

• Länk till affisch om god handhygien från Folkhälsomyndigheten, skriv gärna ut och 

sätt upp på lämpliga ställen: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/07876244626149fa86d7c563c8844874/god-handhygien-

affisch-a4-2010-4-34.pdf 

 

 

Direktivet fastställt och beslutat av kommunchef och kommunstyrelsens 

ordförande  
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