Policy för förebyggande arbete mot
spridning av Corona-viruset covid19 på
Afasiförbundet och Stamningsförbundets
kansli
Inledning
Både Afasiförbundet och Stamningsförbundet organiserar och möter
personer samt har personer anställda som kan tillhöra riskgrupper
om de smittas av Corona-viruset (covid19). Nya uppdateringar
kommer ständigt men det som är känt idag är detta:
”Vi vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya
coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta.
Det man har rapporterat i en studie från Kina är att äldre personer och särskilt de med
hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är
överrepresenterade bland de svåra fallen. Studien visar också att det trots allt, bara är
en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion.” (Källa:
Folkhälsomyndigheten)

Afasiförbundets styrelse har beslutat att utgå från en hög
säkerhetsnivå. Afasiförbundet har därför valt att ta fram en policy för
som gäller på vårt kansli, som vi delar med Stamningsförbundet,
samt under våra aktiviteter och möten. Detta för att om möjligt
minska smittspridning.

När bör man stanna hemma samt uppsöka vård?
Anställda och ideella inom Afasiförbundet ska i möjligaste mån
undvika att komma till kansliet om personen uppvisar något eller
några av dessa symptom.
”Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka
men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall.
Inkubationstiden för coronavirus är 1–14 dagar, enligt WHO.” (Källa:
Folkhälsomyndigheten)
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Detta eftersom det kan vara symptom på det nya viruset (covid19).
Personer som uppvisar dessa symptom bör kontakta 1177 samt om
dessa råder till detta låta testa sig för covid19.

Information och föreskrifter till anställda
Vilka resmål och platser i världen som klassas som risk- eller
högriskområden uppdateras och förändras ständigt. Listor över
resmål med risk för smitta uppdateras löpande av exempelvis
Utrikesdepartementets reseinformation www.regeringen.se/udsreseinformation/
Andra myndigheter som ger information är Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen. Se exempelvis www.folkhalsomyndigheten.se
Afasiförbundet och Stamningsförbundet utgår från dessa
myndigheters aktuella information.
Afasiförbundet och Stamningsförbundet ska utifrån dessa områden
göra följande:
•

Afasiförbundets styrelse har beslutat att Afasiförbundet och
Stamningsförbundet (som delar kansli) ska informera
anställda som planerar att besöka områden som klassas som
riskfyllda eller till och med har hög risk, om risken för att bli
smittade och även om risken för smittspridning till grupper
som kan vara känsligare för viruset covid19. Denna policy kan
ses som ett led i detta.

•

Inga tjänsteresor beviljas eller genomförs av personal eller
personer med ideella uppdrag för Afasiförbundet till områden
som betraktas som riskområden.

•

Anställda som har rest eller bestämmer sig för att resa till
områden som har hög risk för smitta får inte arbeta på kansliet
eller besöka arbetsplatsen på fjorton (14) dagar efter att
personen har kommit hem från resan. Dag ett räknas från den
första dagen efter dagen som den som har rest anlänt till
Sverige igen.
Respektive förbund reglerar vad som gäller för
anställda/respektive anställd; om de kan arbeta hemifrån eller
behöver ta ut semester/tjänstledighet för dessa fjorton (14)
dagar.
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Vad gäller för ideella eller besökande på aktiviteter och
möten?
Afasiförbundets styrelse har beslutat att både Afasiförbundet och
Stamningsförbundet ska informera besökare eller deltagare vid
möten och aktiviteter på kansliet eller på andra ställen om att:
•

Afasiförbundet och Stamningsförbundet inte tar emot besök
på kansliet från personer som under den senaste tiden
(mindre än fjorton dagar efter hemkomst, se ovan) har besökt
ett högriskområde för spridning/smitta av covid19. Detta på
grund av att vi arbetar med människor som kan tillhöra
riskgrupper vid smitta av covid19.

Afasiförbundet ska på samma sätt be personer som ska delta i
möten eller aktiviteter som förbundet anordnar om att visa hänsyn
och inte delta i möten om de har besökt ett riskklassat område för
covid19 under de senaste fjorton (14) dagarna. Detta görs genom att
ett standardiserat meddelande skickas ut till berörda parter/anmälda i
god tid innan aktiviteten eller mötet.

Exempel på standardiserat meddelande
Afasiförbundet har följande förslag på ett standardiserat meddelande
som skickas ut inför besök eller möten på kansliet eller andra ställen:
”Afasiförbundet och Stamningsförbundet (som delar kansli)
organiserar personer och har anställda som kan tillhöra riskgrupper
om de smittas av Corona-viruset covid19. Vi ber dig därför att visa
hänsyn och avboka möten med oss om du har några symptom som
skulle kunna innebära att du är smittad (luftvägsymptom, hosta eller
feber), eller har besökt något av de områden som klassificeras som
riskområden för spridning av Corona-viruset covid19 de senaste
fjorton (14) dagarna.”
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