Covid-19 åtgärder vid utbildning i våra lokaler
För oss på Swagelok Sweden är säkerhet och hälsa för våra kunder och
medarbetare av högsta prioritet. I enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer har vi inför Swagelok-skolan genomfört en riskbedömning och
vidtagit riskreducerande åtgärder.
Vad du kan förvänta dig av oss:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla Swagelok Sweden anställda på plats är fullvaccinerade.
Färre kursdeltagare än normalt.
Vi städar lokalen ordentligt och ofta.
Vi vädrar lokalen ordentligt och ofta. Dörren till klassrummet hålls i möjligaste
mån öppen under undervisningen och gärna också fönster, åtminstone under
rasterna.
Sittplatser är placerade med avstånd. Personer ska kunna hålla avstånd om
minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt.
Vi följer rutiner så att flera personer inte vistas samtidigt i trånga utrymmen.
Vi erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt har
handdesinfektion på flera ställen runt om i lokalen.
Vi tillhandahåller munskydd till de som vill samt alla som inte är vaccinerade.

Vad vi förväntar oss av dig:
Tänk på att du kan smitta andra, även om du själv inte utvecklat några symtom och
även om du är vaccinerad. Därför gäller de grundläggande råden för alla som
befinner sig i våra lokaler.
•
•
•
•
•
•

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
Tvätta händerna ofta.
Vi ser gärna att alla kursdeltagarna är vaccinerade.
Du som inte är vaccinerad använder munskydd.
Rapportera frånvaro till Per via samtal eller SMS på 070-648 21 14

Den pågående pandemin fortsätter att ställa höga krav på flexibilitet gällande våra
utbildningar. Vi följer noga utvecklingen och rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten. Planerad fysisk undervisning kan ändras med kort varsel om
smittspridningen ökar och restriktionerna och rekommendationerna skärps igen. I
sådana fall hör vi av oss så fort som möjligt.
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