VAD HÄNDER OM JAG BLIR SJUK UNDER STAMBYTET?
Snart är det dags för stambyte hos dig och under arbetet är din och hantverkarnas hälsa vår
största prioritet. Hantverkarna kommer därför följa särskilda säkerhetsrutiner och vi ber
även dig som hyresgäst att hålla avstånd och vara extra noga med hygienen. Blir du sjuk
kommer vi göra anpassningar, så att vi fortsatt kan arbeta säkert.
Vad gör jag om jag blir sjuk under stambytet?
•

•
•
•

Om du får sjukdomssymptom hänger du upp den bifogade lappen på insidan av din
ytterdörr, på handtaget.
Hantverkaren ser lappen och meddelar platschef.
Du blir sedan kontaktad av Förvaltaren för dialog om nödvändiga åtgärder, så att vi kan
fortsätta arbeta på ett säkert sätt.
Ring gärna 1177 (vårdguiden) för rådgivning vid misstanke om Covid-19 eller besök 1177.se.

Boettens säkerhetsrutiner
•

Har hantverkare symptom stannar de ovillkorligen hemma från jobbet.

•

Får en hantverkare symptom under arbetsdagen åker hen hem omedelbart. Boetten
meddelas och städning genomförs på de platser hantverkaren har vistats på fram till
symptomen startade.

•

Hantverkarnas ombyte, dusch och rast sprids ut på olika tider.

•

Tvål och handsprit ska alltid finnas tillgängligt på lämpliga ställen på arbetsplatsen.

•

Hantverkare ska alltid tvätta händerna inför- och efter ett arbete i lägenhet.

•

Hantverkarna håller 2 m avstånd mellan varandra, undviker samlingar i trånga utrymmen
såsom trapphus och hissar.

•

Duschbodar och gemensam wc städas varje dag.

•

Extra städning kommer också att genomföras vid hissar, portar, samt av riskytor såsom
dörrhandtag.

Vi hjälps åt att hålla avstånd
•

Hyresgäster ska inte vistas i samma rum där arbete pågår.

•

En plastavskärmning kan sättas upp i de fall hyresgästen inte har möjlighet att stänga om
sig, till exempel mot vardagsrum med en öppen planlösning mot kök. När avskärmningen
flyttas byts plasten för att minimera smittspridning.
Både hantverkare och hyresgäster uppmanas att vara extra noggranna och följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga, hålla avstånd, tvätta händerna
ofta och hosta/nysa i armveck.

•

Har du frågor?

Besök gärna forvaltaren.se för svar på frågor om vad som är viktigt att tänka på inför stambytet. Där
hittar du dessutom bilder på en av de färdiga lägenheterna på Odalvägen!
Hittar du inte svar på din fråga? Då är du varmt välkommen att kontakta projektsamordnare Marlene
Rapp via Mina sidor eller på telefon via 08-706 90 93.
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