Viktigt!
Information med anledning av COVID-19
Spridningen av Coronaviruset (COVID-19) har ökat i Sverige. Vårt företag Swedelift Partille Hiss AB
agerar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som just nu innebär att alla som har feber,
hosta, snuva eller andra symptom* ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, både i
arbetslivet och privatlivet.
Med anledning av utbredningen av Coronaviruset har vi vidtagit extra försiktighetsåtgärder för våra
kunder och medarbetares säkerhet.
❖ Det är absolut förbjudet att besöka kunder om man har något av ovanstående symtom eller
känner sig sjuk.
❖ Personal som har vistats i hemmet pga sjukdom med symtom som feber, hosta, snuva eller
annat ska stanna hemma i minst i 48 timmar efter det att man blivit frisk.
❖ Vid hembesök ska engångshandskar användas.
❖ Vid hembesök har vi utökat våra redan högt ställda krav på hygien, handsprit finns i samtliga
bilar och händer spritas före och efter varje besök.
❖ Vid hembesök hälsar vi inte med handslag och det första vi gör är att informera kunden om
att vi ska försöka hålla så långt avstånd mellan varandra som möjligt, minst 3 meter om det
går.
❖ Känner man sig inte bekväm med ett hembesök undersöker vi om det finns möjlighet att
lämna offert med hjälp av videosamtal eller bilder samt information per telefon.
❖ Efter det att teknikerna färdigställt montaget sprittorkas hissens bearbetade ytor.
❖ I första hand ska överlämnandet/genomgång av hissen ske gemensamt med person som inte
är riskgrupp. (släkting, granne, bekant)
❖ Utöver ovanstående regler har hygienen utökats med mer frekvent städning och personal
som tvättar händerna med tvål och vatten ofta.
I dagsläget är inte vår verksamhet påverkad, men om den skulle bli det ber vi om din förståelse då vi
kommer att agera för våra kunder och medarbetares säkerhet.
På Swedelift Partille Hiss AB bedömer vi löpande säkerhetsläget och beroende på hur
smittspridningen utvecklas följer vi de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss.
*) Andra vanliga symptom är andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk.
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