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Information till anställda på Bergteamet AB med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar 

sjukdomen Covid-19. Alla medarbetare på Bergteamet rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s 

rekommendationer.  

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att begränsa sociala kontakter som 

riskerar att sprida smitta. Det gäller både i tjänsten och privat och i hela landet. Medarbetare uppmanas hålla sig uppdaterade via 

ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittläget och utvecklingen av coronaviruset då det är dessa 

rekommendationer Bergteamet AB förhåller sig till. 

Med anledning av konsekvenserna av coronaviruset avråder UD (2020-03-15): 

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som 

råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny 

bedömning kommer att göras.  

Individen har ett ansvar och skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning 

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning 

av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de 

åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar. 

För en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som covid-19 finns ytterligare krav på den enskilde. Den som vet att hen bär på covid-

19 är skyldig att informera andra människor om smittan. Detta gäller för de människor som hen kommer i sådan kontakt med att 

beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma. Smittskyddslagen 

Symptom 

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får 

sjukdomen blir bara lindrigt sjuka. Vanliga symtom är:  

• torrhosta 

• feber 

• andningsbesvär  

• halsont 

• huvudvärk 

• muskel- och ledvärk 

Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland 

kan det dröja upp till 14 dagar. En del får svårare besvär, som lunginflammation.  

Känner du av något av detta ska du sjukskriva dig, stanna hemma och vara kvar tills 

du varit symtomfri i 48 timmar. Vid behov kontaktas vården. Personer som är sjuka, 

skall stanna hemma från arbetet även vid lindriga symtom. 

När och var ska jag söka vård? 

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå 
över av sig själv. Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om 
du har ett eller flera av följande besvär: 

• Du blir plötsligt mycket sämre. 

• Du får andningsbesvär även när du vilar. 

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. 

Ring alltid först 

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra 
om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan 

söka vård. 

Om sjukvården konstaterar att du är smittad av Covid-19 SKA du stanna hemma och informera din närmaste chef.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168
https://www.1177.se/lankbiblioteket/nationella-lankar/hitta-vard---forinstallda-sok/hitta-vardcentral-nara-mig/
https://www.1177.se/lankbiblioteket/nationella-lankar/hitta-vard---forinstallda-sok/hitta-jourmottagning-nara-mig/
https://www.1177.se/om-1177-vardguiden/1177-vardguiden-pa-telefon/om-1177-vardguiden-pa-telefon/
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Verksamhet 

• Huvudregeln är att du som är frisk och symptomfri arbetar.  

• Om någon till dig närstående är sjuk eller uppvisar symptom gäller samma sak, men du ska vara särskilt uppmärksam om 

du upplever förkylningssymptom och vara aktsam för att undvika smitta.  

• Den som uppvisar symptom stannar hemma. Du ska vara symtomfri i 48 timmar innan du räknas som frisk. 

• Tänk på det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen. 

Resor 

• Fr o m 2020-03-12 ska alla tjänsteresor utomlands godkännas av VD. 

• Bergteamet AB avråder dig för närvarande från att resa utomlands. Se UD:s reserekommendationer.   

• Du som trots UD:s rekommendationer reser utomlands uppmanas följa UD:s råd till resenärer.     

• Har du varit utomlands (eller har närstående som varit) under de senaste 14 dagarna ska du vara särskilt uppmärksam på 

förkylningssymptom och vara aktsam för att undvika smitta. Vid tveksamheter ta kontakt med din närmaste chef för 

diskussion kring eventuella försiktighetsåtgärder (karantän, arbete hemifrån) inför återkomst till arbetsplatsen.   

• Den som åker till annat företag/site ska kontrollera det företagets regler och förhålla sig till det. Det är viktigt att ni håller 

er uppdaterade om våra kunders riktlinjer och följer dessa.  

• Folkhälsomyndigheten avråder nu även från icke nödvändiga resor inom Sverige Är besöket/resan nödvändig eller går det 

att hitta alternativa mötesformer eller en annan tidpunkt? Förslagsvis är det bra att man under denna tid reser med bil i 

stället för flyg eller tåg om det är möjligt. Vid frågor vänder man sig till sin chef. 

• Huvudregeln är att arbetsresor (resor till och från arbetsstället) räknas till nödvändiga resor.  

• Från och med den 10 mars ska alla tjänsteresor, såväl inrikes som utrikes, bokas med om- eller avbokningsbara biljetter.  

Vi följer alltid Utrikesdepartementets (UD:s) rekommendationer   

Tjänsteresor inom Bergteamet AB till områden där det finns en reseavrådan från UD ska undvikas och undantag ska alltid godkännas 

av VD. 

Möten 

• Möten ska om möjligt hållas via videokonferens/telefon.  

• Avboka/omboka om möjligt ej affärskritiska fysiska möten.  

• Vid fysiska möten håll avstånd och hälsa på avstånd.  

• Arbetsmöten som hör till vår dagliga verksamhet fortsätter som vanligt. 

• Vid tveksamheter kontakta närmsta chef. 

• I BT:s fika-/lunchrum ska möblering ske (efter förutsättning) så att största möjliga avstånd kan hållas mellan personer.  

Externa besökare i Bergteamet AB:s (Högkammen koncernens) lokaler 

• Våra riktlinjer gäller även för externa besökare och konsulter i våra lokaler.  

• Vid besök/utbildning/möte ska därför ansvarig för besöket informera gästerna (innan de kommer till oss) om våra riktlinjer.  

• Om det är möjligt rekommenderas att mötet hållas via Skype/video/telefon eller flyttas på framåt i tiden.  

• Alla planerade besök från andra länder av-/ombokas tills vidare. Dispens ska godkännas av VD. 

Medarbetare i riskgrupp 

Om du är i riskgrupp och har frågor kring detta rekommenderar vi att du kontaktar din vårdkontakt för specifika råd utifrån din 

sjukdomsbild. Se Folkhälsomyndighetens information om riskgrupper. Därefter rådgörs med närmaste chef för att göra en gemensam 

bedömning av ifall arbete kan ske på arbetsplatsen. Chefer rådgör med HSEQ vid behov. 

Bergteamets gemensamma boenden 

• Städa, framförallt kök, toaletter och kontaktytor för händer. 

• Vädra! 

• Använd engångspappershandukar för att torka händerna, eller se till att var och en har en egen handduk. 

• Försök hålla avstånd mellan varandra.  

Slopad karensdag och krav på sjudagarsintyg 

Regeringen har slopat karensdagen och ställer inte längre krav på läkarintyg på sjunde sjukskrivningsdagen. Du sjukanmäler dig som 
vanligt, och du sjukregistrerar dig som vanligt i Medvind.  Skillnaden är att du som person har möjlighet att ansöka hos 
Försäkringskassan om ersättning för karensdagen.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/
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Aktuell information från UD 

Här hittar du vilka länder och områden som UD avråder från resa till med anledning av nya Coronaviruset. 

Här hittar du alla länder och områden som UD avråder från resa till.  

Aktuell information hos ansvariga myndigheter (sök i första hand information på nätet, men var källkritisk) 

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset 

Frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbsida  

Aktuell information om coronaviruset och dess spridning på Folkhälsomyndighetens webbsida 

Folkhälsomyndighetens beslut avseende risknivåer för covid-19 

Aktuell information om coronaviruset på WHO:s webbsida 

 

Platschef/Avdelningschef ska: 

• Skriva ut och anslå detta dokument på anslagstavla på BT:s arbetsställen. 

• Skriva ut nästa sida och anslå den på toaletter och i fikarum på BT:s arbetsställen. 

• Placera ut handsprit (om möjligt) vid toaletter och fikarum på BT:s arbetsställen. 

• Se till att det finns pappershanddukar för att torka händer efter tvätt på toaletter och i fikarum på BT:s arbetsställen. 

• Skriv ut näst sista sidan (uppdaterad-ny text) i detta dokument och anslå vid entréer till BT:s lokaler. 

• Ska se till att antalet stolar i fikarum, konferensrum och övriga gemensamma samlingsytor minskas till ett antal där vi kan 

hålla avstånd till varandra.  

• Undvik att samlas för många i konferensrum, man kan delta digitalt i möten även från sin kontorsplats. 

• Skriv ut sista sidan och sätt upp i fika-/lunchrum, samt vid kaffeapparater. 

• Om ni anser att det är lämpligt, markera avstånd på golvet vid (t ex kaffemaskinerna) där ”kö” kan uppstå. 

• Ni ska undvika att samla personalen i lokaler där det inte är möjligt att hålla avstånd till varandra, se över möjlighet att låna 

större lokaler eller om solen skiner, samlas utomhus. 

Vi uppmanar alla av visad hänsyn till andra att följa Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smitta. 

(Nästa sida) 

Om du har funderingar kring det nya coronaviruset se 

först: Folkhälsomyndighetens ”Frågor och svar” om 

sjukdomen covid-19, som orsakas av viruset SARS-CoV-2. 

Om du har ytterligare frågor om nya 

coronaviruset och covid-19 ska du i första hand 

ringa nationella informationsnumret 113 13. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/riskbedomning/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
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Här är en checklista om vad du själv kan göra för att undvika smitta: 

Tvätta händerna ofta 

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt 

vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, 

före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 

 

 

 

Hosta och nys i armvecket 

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och 

nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från 

att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.  

 

Undvik att röra ögon, näsa och mun 

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En 

allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att 

undvika att röra vid ögon, näsa och mun. 

 

Stanna hemma när du är sjuk 

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att 

smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära 

andra. Folkhälsomyndigheten uppmanar nu alla med 

symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att begränsa 

sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller 

både i tjänsten och privat och i hela landet.  

Handsprit 

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål 

och vatten om händerna är synligt smutsiga. 

 

 

 

Om du har ytterligare frågor om nya coronaviruset och 

sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella 

informationsnumret 113 13. 

Om du har funderingar kring det nya coronaviruset se först: Folkhälsomyndighetens 

”Frågor och svar” om sjukdomen covid-19, som orsakas av viruset SARS-CoV-2. 

www.folkhalsomyndigheten.se  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Hej kära besökare! 

 

Vi behöver uppmärksamma dig på följande riktlinjer med anledning av coronaviruset. 

I syfte att undvika en eventuell spridning av Covid-19 har Bergteamet AB beslutat att 

minimera antalet externa besökare i våra lokaler. Vi vill att ni: 

• som besöker oss ska vara friska och ej ha förkylningssymptom, 

• som besöker oss ska ha bokat mötet i förväg, 

• ska kontakta din Bergteamet kontakt om du inte bokat möte. 

Du får gärna kontakta oss på annat sätt, via telefon, e-post, videosamtal eller annat 

digitalt alternativ. 

Hör av dig om du har frågor eller funderingar med anledning av ovanstående. 

Vi hoppas att vår verksamhet snart kan återgå till det normala och tackar för din 

förståelse. 

Förbokat möte gäller dock ej gods- och varuleveranser, det fortlöper som vanligt, 

med undantag att vi respekterar att hålla avstånd till varandra och att de övriga 

riktlinjerna.  

 

Personligt ansvar 

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning 

bör alla 

• Vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 

sekunder, 

• Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t ex 

butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum, 

• Hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel, 

• Avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och 

bröllop 

• På idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och 

undvika att byta om i allmänna omklädningsrum, 

• Undvika att resa i rusningstid, och  

• Avstå från onödiga resor 

 

Bestämmelser om var och ens ansvar att medverka till att förhindra smittspridning av smittsamma 

sjukdomar och skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk finns i 2 

kap. 1 och 2 paragrafen smittskyddslagen (2004:168). 
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Bergteamets fika- och lunchrum 
 

Med anledning av Covid-19 förväntar vi oss att  

ALLA TVÄTTAR HÄNDERNA INNAN  

ni fikar eller äter lunch i våra gemensamma utrymmen. 

Vi förväntar oss också att du har tvättat händerna innan du tar kaffe ur våra 

kaffeapparater! 

Vi förväntar oss även att ni håller avstånd till varandra i ”kaffekön”. 

 


