INSTRUKTION gällande Coronavirus (COVID-19)
För underhållsarbetare och leverantörer, 5 november 2020
Läs igenom informationen nedan och vidarebefordra omedelbart detta till dina
anställda som arbetar hos oss på Carbomax AB. För alla Carbomax leverantörer
gäller följande uppdaterade instruktion tills vidare.
Dessa krav gäller Carbomax lokaler och lastnings- / lossningsplatser.
BESÖK TILL CARBOMAX KONTOR OCH PRODUKTIONSENHETER
Vi fortsätter att avvisa besökare till Carbomax för möten och vi uppmuntrar att
använda onlineteknologi tillgänglig för virtuella möten och annan
affärskommunikation om möjligt
FÖRE BESÖKEN
Vi ber dig utvärdera följande frågor:
A.
Har du symtom på Coronavirus (feber, hosta, andfåddhet, muskelsmärta,
trötthet) eller har du fått diagnosen Coronavirus?
B.
Har du annars anledning att tro att du har utsatts för Coronavirus?
Om du svarade JA på något av alternativen bör du inte besöka platsen. Vänligen
informera din Carbomax-kontaktperson om situationen.
UNDER BESÖKEN
Alla entreprenörer och besökare:
• Under lastning och lossning gör du bara minsta möjliga interaktion med personalen
på platsen för att slutföra upphämtning eller leverans genom att:
Tillämpa fysisk distansering och undvika nära kontakt ansikte mot ansikte i mindre än
2 meter och / eller mer än 15 minuter i samma rum.
• Håll ett register över nära kontakter. Dokumentet bör delas med skyddsombud vid
covid-19-diagnos.
• Hosta och nys i en pappershandduk eller ärm. Kasta pappershandduken
omedelbart i papperskorgen.
• Tvätta händerna noggrant och ofta. Använd engångshanddukar för att torka
händerna och lägg handduken i papperskorgen. Använd inte delade handdukar.
• Stanna kvar i fordonet om det är möjligt, annars håll avståndet från andra.
• Gå på led efter varandra och säkra lasten efter att personen som har lastat lämnat.
• Desinficera regelbundet rattar och andra delar av lastbilen som ofta berörs.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
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EFTER BESÖKEN
Vi kräver omedelbar anmälan om en entreprenör, förare eller terminalanställd
diagnostiseras med bekräftad infektion av covid-19 efter att ha besökt Carbomax
lokaler eller lastnings- / lossningsplatser. På så sätt kan vi mildra ytterligare
infektionsrisk så snabbt som möjligt. Kontakta kontaktpersonen på Carbomax som
beställde arbetet eller bokade transporten.
För att hålla alla säkra - se till att du distribuerar dessa instruktioner till dina anställda.
BETYDELSEN MED GOD HYGIEN
Vi betonar vikten av god hygien som handtvätt och att undvika nära fysisk kontakt
som att skaka hand. Säkerheten för våra kunder, leverantörer och anställda är
avgörande för Carbomax, och därmed gäller samma krav för alla. Vi kommer
regelbundet att omvärdera instruktionen ovan och meddela eventuella ändringar.
5 november, 2020
COVID-19 krisledningsteam vid Carbomax AB.
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