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CIRKULÄR
2020/05
Till förbundets avdelningar

Riktlinjer och rekommendationer till avdelningarna för hur vi hanterar
Coronaviruset (covid-19)
Med anledning av coronaviruset fattade Utrikesdepartementet den 2020-03-06 nya beslut gällande
resor till länder/områden där smittspridning av coronaviruset förekommer. Vi på Pappers följer
myndigheternas beslut gällande avrådan och uppmanar alla anställda och förtroendevalda på
Pappers att ta del av informationen som finns på Utrikesdepartementets, Folkhälsomyndighetens
samt 1177 Vårdguidens (gällande information om vårdkontakter) hemsidor.
Länkar:
Folkhälsomyndigheten
Utrikesdepartementet
1177 Vårdguiden
Krisinformation.se - samlad information om coronaviruset

Information mot bakgrund av coronaviruset
Det nya coronaviruset (som kallas covid-19) har fått spridning främst i Kina men också i andra länder,
till exempel Italien och Iran. Svenska myndigheter bedömer att risken för spridning i Sverige är
MYCKET HÖG och att risken för så kallade importfall är MYCKET HÖG, alltså att personer som smittas
utomlands upptäcks i Sverige. Varje dag lägger Folkhälsomyndigheten ut information på sin hemsida
om antalet fall kopplade till covid-19.
Riktlinjer för oss på Pappers
Med omsorg för såväl medarbetare som besökare och andra vi träffar i våra verksamheter väljer vi på
pappers att iaktta en hög grad av försiktighet, därför har vi utarbetat nedanstående riktlinjer för oss
som arbetar på Pappers. Vi kommer att uppdatera riktlinjerna kontinuerligt enligt
Utrikesdepartementets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Riktlinjer för hemvändande personer från områden med risk för smittspridning
Om du besökt länder/områden som enligt svenska myndigheter är områden med risk för
smittspridning så bör du stanna hemma i 14 dagar efter hemkomst, alltså under inkubationstiden,
innan du återvänder till jobbet. Du kommer att få lön under den tiden och ska om möjligt arbeta från
hemmet. Regeln baseras både på UD:s rekommendationer och på att vi inom Pappers alltid tillämpar
försiktighetsprincipen.
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Se Utrikesdepartementets hemsida för information om vilka områden/länder som avses.
Det är viktigt att du är vaksam på symptom och att du kontaktar sjukvården om du får förkylningseller influensaliknande symptom. På 1177 Vårdguidens hemsida finns information om vårdkontakter
med anledning av coronaviruset. Det är också viktigt att du kontaktar din närmaste chef vid
symptom.
Riktlinjer för arbetsrelaterade resor
Pappers övergripande riktlinje är att vi följer UD:s reserekommendationer, med tillägg att
försiktighetsprincipen ska tillämpas. Det innebär i dagsläget att inga arbetsrelaterade resor får göras
till de områden som svenska myndigheter avråder där smittspridning av coronaviruset förekommer.
Alla tjänsteresor utanför Sverige ska godkännas av närmaste chef innan avresa.

Riktlinjer för dig som varit i kontakt med personer från ett område med smittspridning
Om du vet att du har varit i kontakt med någon som besökt något av de områden/länder som anges
på UD:s hemsida, till exempel en kollega eller vän, bör du stanna hemma i 14 dagar efter mötet,
alltså under inkubationstiden, innan du återvänder till jobbet. Du kommer att få lön under den här
tiden och ska om möjligt arbeta från hemmet. Viktigt att du kontaktar sjukvården och din närmaste
chef.
Hur påverkas pappers verksamheter?
I dagsläget påverkar svenska myndigheters rekommendationer delar av Pappers verksamhet.
Exempelvis kommer vi att avböja deltagande på konferenser där vi vet att det finns andra deltagare
som vistats i de smittdrabbade områdena/länderna.
I övrigt genomför vi våra aktiviteter som planerat.
Möten eller utbildningar som Pappers arrangerar kommer i dagsläget att genomföras, i de fall du
som deltagare är orolig eller känner olust att delta rekommenderar vi att du avstår. Skulle vi bli för få
deltagare på våra utbildningar kommer vi att ställa in dem och återkomma med nya datum senare i
höst.
I era respektive koncerner eller bruk kan det förekomma andra riktlinjer eller rekommendationer det
vi redogör för i det här dokumentet är Pappers riktlinjer.
I de fall era arbetsgivare ställer krav på er eller organisationen som upplevs orimliga, såväl
arbetsrättsligt som ekonomiskt ber vi er omgående kontakta vår avtalskoordinator Marcus Bolin.
marcus.bolin@pappers.se
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Förkylningstider
Tänk också på att det finns många vanliga luftvägsvirus som sprids såhär års, exempelvis olika
förkylningsvirus och influensa. Generellt sett gäller sedvanliga åtgärder för att undvika smitta:
•
•
•

tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
hosta och nys i armvecken eller i en pappersnäsduk
undvik att röra vid ansiktet och ögonen

Vi kommer fortlöpande med uppdaterad information. Informationen skickas till avdelningsmailen,
gå in och läs vid upprepade tillfällen varje dag.
Frågor
Vi välkomnar alltid dialog! Kontakta Mikael Lilja om du har frågor eller funderingar med anledning av
coronaviruset.
mikael.lilja@pappers.se
072-701 20 45
Länkar att läsa mer
Folkhälsomyndigheten om coronaviruset
Folkhälsomyndigheten om antalet fall
UD:s reseinformation

Med vänliga hälsningar
Mikael Lilja
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