
Hushåll som INTE är i karantän eller isolering eller där det inte finns misstankar om smitta: 

Den dagliga verksamheten påverkas inte, vi kommer att kunna göra jobbet på vanligt sätt. 

Vi gör detta för att förhindra smitta:  

• Håller god hygien  
• Vid behov används skyddsutrustning 

som munskydd, skyddsglasögon, hand-
skar och skoskydd

Hushåll som drabbats av Corona-viruset som är i karantän eller isolerats och/eller det finns  
misstankar om smitta:

Om riskbedömning indikerar att det är möjligt att arbeta i hushållet genom att använda  
skyddsutrustning och avgränsningar fortsätter arbetet. Följande är den skyddsutrustning som vi  
använder i detta arbete; 

• Skoskydd 
• Munskydd 
• Skyddsglasögon

Skyddsutrustningen kasseras när vi lämnar ett smittsamma området, all engångsutrustning behandlas 
som smittsamt avfall. Vi använder godkänt desinfektionsmedel för rengöring och utrustning av verktyg. 

Stamspolning och andra 
typer av spoluppdrag 

Vi är måna om säkerheten för både dig och oss, och måna om att få utföra vårt uppdrag!  

Kunder med behov av stamspolning som måste hanteras i dessa dagar ska skyddas mot smitta av Covid-19.  

Det är viktigt för oss att du som kund, utöver våra anställda, ska skyddas mot infektion och  
smittspridning samtidigt som du upprätthåller säker drift av din anläggning. Målet är att starta och  
slutföra uppdraget så snart som möjligt utan att utsätta någon av de inblandade för onödig smittrisk. 

Vi kan fortfarande utföra våra uppgifter och står redo för dig, men måste identifiera risken för smitta 
i förväg till förmån för alla parter. Baserat på denna information kommer vi att besluta om jobbet kan 
utföras som planerat, om vi måste vidta ytterligare åtgärder för att minska smittspridning eller om  
arbetet ska skjutas upp helt eller delvis. Att skjuta på dessa uppdrag utgör dock alltid en risk att  
anläggningen kan komma till skada, eller förvärra problemen.   

Är någon i hushållet isolerad, befinner sig i karantän eller misstänker sig vara smittad? 
Vi ber om att bli underrättade omedelbart om sjukdomsstatus skulle förändras. 
Det är din kontaktperson hos oss   som då skall informeras om detta. 

RIKTLINJER MED ANLEDNING AV COVID-19

FAKTA OM SMITTSPRIDNING AV COVID-19

Asymtomatiska personer bedöms inte vara smittsamma. Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar primärt via  
droppar och sekret från luftvägarna, som sprids när någon hostar eller nyser. Det kallas droppsmitta. Viruset sprids också vid  
kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Det är inte visat om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning 
via droppar som landat på ytor, föremål eller via kroppsvätskor, har någon betydelse för spridningen av covid-19. 
Källa: Folhälsomyndigheten.se

0771-103 500  •  info@recover.se  •  recover.se

• Engångshandskar
• Engångsoverall
• Ytterligare skydd (vid behov): helmask, gummistövlar.

• Håll minst två meters avstånd
• Vid behov avgränsa arbetsområdet för att  

undvika nära kontakt


