
 
 
 

Diparts riktlinjer - Corona  
Senast uppdaterad: 2020-04-04 

 

Syftet med vårt arbete mot Coronaviruset: 
 

• Skydda våra äldre och andra riskgrupper mot att smittas. 

• Minska trycket på sjukvården så den hinner vårda de allvarligt sjuka. 

• Säkerställa full och lönsam produktion då vi alla behöver ett starkt Dipart. 
 

Det här gör Dipart 
 

• Vi omorganiserar oss till många små grupper utan inbördes kontakt.  

• Sammankomster som inte är kritiska för vår produktion skjuts på framtiden.  

• Möten gällande vår produktion hålls på Teams eller utomhus.  

• Besök på kontoret kräver godkännande från närmsta chef.  

• Chefer med personalansvar ska om det går ge direktiv om arbete hemifrån. 

• Sammankomster mellan anställda på Dipart efter arbetstid avrådes. 

• Vi har utökat städningen av våra gemensamma lokaler.  

• Vi underlättar för sjukvården. Ex. Vi vabbar när partnern jobbar inom vården.  

• Låst grind gäller på huvudkontoret.  

• Anpassningsbara! Vi ska hela tiden förändra oss efter rådande läge.  
 

Det här förväntar vi oss av alla anställda på Dipart 
 

• Vi skakar inte hand och håller avstånd till andra.  

• Vi är på vår egen arbetsplats, undviker de andra etableringarna och HK.  

• Arbetsmöten med externa kontakter sker över telefon, Teams eller utomhus. 

• Tjänstemän arbetar hemifrån och är enbart på kontoret om det krävs.  

• Vi utsätter oss inte för riskfyllda miljöer som bussar, barer, seminarier etc. 

• Vi låter bli att boka resor inom och utom landet. 
 

Vi månar om vår hygien: 
 

• Tvättar händerna ofta med tvål och varmt vatten. Vi använder även handsprit.  

• Vi hostar och nyser i armvecket eller i en pappersnäsduk. 

• Undviker att röra och peta i ansiktet, näsan och i ögonen. 

• Är uppmärksamma på symptom som hosta, andningssvårigheter, feber och går 

omedelbart hem vid dessa eller andra symptom på Coronavirus.  

• Om vi varit sjuka och nu mår bra och kan jobba igen, då ringer vi först 1177 och 

rådfrågar för att säkerställa att vi är smittfria. Sedan tar vi kontakt med närmaste chef.  
 

 

 

 

DOKUMENTET: Komplett och uppdaterad information om riktlinjerna på Dipart rörande Coronaviruset.  
 

KÄLLOR: Vi följer myndigheternas råd och information om Coronaviruset: 
1177: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/covid-19--coronavirus-nat/ 

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 
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