Coronarutiner för våra leverantörer
Med anledning av den pågående pandemin har vi arbetat fram instruktioner och rutiner för hur
vi arbetar inom våra områden. Dessa rutiner gäller också er som leverantör. Rutinerna är till för
att värna såväl hyresgästers, vår personals som era anställdas hälsa och för att minska risken för
ytterligare smittspridning i samhället. Vi arbetar gärna med er och uppskattar era insatser och
arbeten men måste i detta läge säkerställa att arbeten utförs med en god avvägning mellan
nyttan och risk för riskspridning.
Vi uppmanar våra hyresgäster att vara restriktiva med felanmälningar och bedömer löpande hur
bråttom de bedöms vara. Vi kommer således vara restriktiva med att göra beställningar av er.
Inga uppdrag får utföras utan att detta är väl bokat i förväg. Ansvarig beställare hos oss ska
säkerställa att personal finns på plats på kontoret vid utlämning av nycklar. Inga spontana eller
obokade besök tillåts på kontoret. Försökt att utföra uppdrag ensamma och med väl tilltaget
avstånd till medhjälpare, andra leverantörer och vår personal. Uppmana hyresgäster att inte
vara hemma eller om detta inte är möjligt att vistas i ett annat rum än ni.
I de lokaler som hyrs av socialförvaltningen (äldreboenden, gruppboenden m.fl.) skall åtgärder
göras först efter att ansvarig personal hos oss bokat tid och försäkrat sig om att det är förberett
för oss och er att vistas i lokalerna. I dessa lokaler skall visir och munskydd användas.
Använd den skyddsutrustning som kan användas under uppdraget i form av t.ex. munskydd och
handskar. Använd desinfektionsmedel både före och efter ni varit på plats på ytor som ni och
andra kan komma i kontakt med.
Vi hoppas med dessa instruktioner bidra till att minska risken för ytterligare smittspridning.
Har ni frågor, t.ex. hur ärenden skall utföras i specifika ärenden, så är ni välkomna att kontakta
ansvarig chef.
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