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Försiktighetsåtgärder på grund av Corona-viruset (COVID-19)
På grund av Corona-viruset (COVID-19) så tar HNT ansvar för din och din kollegas hälsa. Därav vidtar
HNT följande åtgärder för att förhindra spridning. Detta är enbart försiktighetsåtgärder för allas
säkerhet och hälsa.
Vid besök på HNT anläggningar
Följande riktlinjer gäller för alla att ta hänsyn till vid det dagliga arbetet:
•
•
•
•

Minimera externa besök eller möten, möten får hållas via telefon i största möjliga mån
Vid godsleveranser hänvisas till 0431 - 44 91 99 alternativ 0431 – 44 68 30
På grund av smittspridning av Corona försöker vi i möjligast mån minimera besöken på kontoren, personalutrymmen
och i verkstaden
Bara medarbetare och besökande med ett viktigt och nödvändigt ärende får tillträda

Förebyggande åtgärder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vår rekommendation till anställda är att inte resa eller vistas i riskområden och vid stora folksamlingar vilket är enligt
myndigheternas rekommendationer.
Det är av största vikt att anställda informerar berörda personer om planerade resor.
Personalmötet den 14 mars i Strängnäs samt 21 mars i Ängelholm är inställda. Vi återkommer med mer information
kring kommande möten.
Om någon anställd på HNT vistats i riskområden eller påträffat eventuellt smittade rekommenderar vi att berörda
stannar hemma i 14 dagar.
Vid avhämtning och leverans hos kunder så minimera kontakten. Du ger och tar emot information på behörigt avstånd.
Det är viktigt att respektera och följa riktlinjer och restriktioner som förmedlas av andra.
Tänk på att följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Läs mer på
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
Var noga med hygienen
Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
Hosta och nys i armvecket
Undvik att röra ögon, näsa och mun
Undvik fysisk kontakt
Undvik att ta i hand, kindpussar och kramar
Stanna hemma om du är sjuk
Du som har symtom bör kontakta 1177 för sjukvårdsrådgivning.
Vänta minst 2 dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
Tillämpa lämpligt beteende på platser där många människor resor, som kollektivtrafik och när du besöker äldre eller
sjuka personer.
Ni ansvarar för att era medarbetare och leverantörer/underleverantörer/transportörer följer dessa riktlinjer. Vänligen
bekräfta att ni mottagit informationen, att ni förstått innebörden av den, samt säkerställt efterlevnad.
Vi på HNT förväntar oss en medvetenhet om våra riktlinjer, och respekt för våra besöksrutiner på plats. Vi anstränger
oss för att tillgodose tydlig information och uppdatera detta löpande. Vid osäkerhet om vad som gäller, kontakta Håkan
0709-76 32 01, Mattias: 0709-76 32 02

Hållbara och Nära transporter - Trygghet i varje uppdrag

