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Corona 
Att tänka på för dig med personal som bor tillsammans 
Datum 2020-03-25 
 
Denna text är framtagen till dig som har arbetskraft som också har gemensamt boende, 
exempelvis inom skogsvård och odling. 
Utifrån rådande situation med smitta i samhället kan vi se en ökad sårbarhet i era verksamheter. 
Vi vill därför ge följande råd och tips för att försöka förebygga större konsekvenser i er 
verksamhet, och för den enskilde. 
 
 
Tips för att förhindra smittspridning i personalgrupp och i boendet 
 

• Informera kring smittan, förebyggande av smittspridning samt var de kan få medicinska 
råd.  

o Sätt upp anslag med information kring smittan och smittspridning, se länkar 
nedan. 

o Informera om att arbetstagaren enligt lag är skyldig att informera om eventuell 
exponering för Coronasmitta. Vid Coronasymtom kan behov uppstå av att 
arbetstagare försätts i två veckors karantän. 

• Riktlinjer kring förebyggande av smittspridning och symtom.  
o Överväg restriktioner kring större samlingar i boendet och i gemensamma 

boendeutrymmen samt kring att besöka varandras boenden.  
o Var extremt tydlig med vad som gäller vid symtom, dvs de ska hålla sig hemma 

socialt avskilt, god handhygien, be om hjälp med att handla mat och 
förnödenheter. Blir smittan utbredd i personalgruppen eller att personen i fråga 
har begränsade möjligheter att få hjälp råder vi arbetsgivaren att bistå med 
handling, apoteksärenden etc.  

• Städning - se över rutinerna. 
o Inför extra städning, tillgång till desinfektionsmedel, utöka om möjligt i kojor och 

liknande med handsprit och rikliga leveranser vatten, förstärk rutiner och 
instruktioner kring städning för de boende i de fall de städar själva. 

o Fundera över om du har andra utrymmen där utökad städning är viktig; kojor, 
bilar, maskiner etc.  

• Vid sjukdom.  
o Säkra upp med annat, fysiskt avskilt, boende för att begränsa smittspridning till 

övriga i boendet/personalgruppen. 

• Blir någon sjuk under arbete eller ute på arbetsplats. 
o  Se till att personen skyndsamt tar sig till boendet med så få personkontakter som 

möjligt, exempelvis genom att åka i enskilt fordon till boendet eller bli 
hemskjutsad. 

• Utländsk arbetskraft 
o Säkerställ ovan information på förståeligt språk, se länkar nedan.  
o Kontrollera försäkringsvillkor och regler kring sjukvård för utländsk arbetskraft. 

▪ Arbetskraft från tredje land ska ha sjukvårdsförsäkring. 
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▪ Tänk på att du som arbetsgivare kan komma att behöva hantera utläggen 
för personals sjukhusvistelse till dess att du kan få dem ersatta från 
sjukförsäkring eller socialförsäkring. 

 
 
Mer information kring hur du hanterar Coronaviruset på arbetsplatsen och ur ett 
anställningsförhållande hittar du på Gröna arbetsgivares webb, se länk nedan. 
Hos Skogsentreprenörerna finns information och stöd kring andra frågor du kan ställas inför som 
företagare på grund av Coronaviruset.   
 
 
 
Länkar: 
www.folkhalsomyndigheten.se 
www.krisinformation.se 
www.1177.se 
 
Gröna arbetsgivare om Corona, arbetsrätt och arbetsmiljö: 
 https://www.grona.org/mina-anstallda/coronainformation/ 
 
Gröna arbetsgivares handledning kring utländsk arbetskraft: 
https://www.grona.org/siteassets/mina-anstallda/utlandsk-arbetskraft/handledning-utlandsk-
arbetskraft.pdf  
 
Information på andra språk: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/ 
www.ecdc.europa.eu 
 
Information på andra språk i pdf (utskriftsformat): 
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-
corona/corona-in-other-languages/ 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/skydda-dig-och-andra/information-om-covid-19-pa-olika-sprak/ 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/god-
handhygien/good-hand-hygiene-how-to-avoid-infection-and-infecting-others-a3-2010-9-9.pdf 
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