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Riktlinjer Corona -Covid-19 
Erab ser på situationen med största allvar och tar vårt ansvar för att förhindra 

smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vi fortsätter bedriva våra arbeten på höga höjder, ni kan nå oss precis som 

vanligt via telefon och mail. Nedanstående riktlinjer gäller hos Erab för att 

undvika smittspridning. 

- Vi uppmanar alla medarbetare att vara uppmärksamma på 
sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig 
sjuk. 
 

- En riskanalys ”Corona riskanalys” samt ett ”friskintyg” har tagits fram för att 
säkerställa att våra medarbetare följer riktlinjerna och stannar hemma om 
de är sjuka. 
 

- Har vår medarbetare vistats utomlands eller varit i kontakt med någon som 
har covid-19 gäller karantän enligt vår riskanalys ”Corona riskanalys”. 
 

- Vi undviker kontakt med våra kunder ute på arbetsplatserna, kontakt med 
kund sker via telefon/digitalt i möjligaste mån. Vi jobbar självständigt högt 
uppe på höjden i arbetslag om 2-3 personer och kommer därmed 
mestadels inte i kontakt med några andra på arbetsområdet. 
 

- Inbokade och kommande möten kommer att i så stor utsträckning som 
möjligt ske digitalt.  
 

- Vi är rädda om varandra och respekterar ovanstående, tillsammans löser vi 
det här. 
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För ytterligare information 
Folkhälsomyndigheten 

Krisinformation 

Smittskyddslagen 

 
 

 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
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