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VI HÖJER SÄKERHETEN NU
I Sverige har nu nästan 5 000 bekräftade
fall registrerats inklusive ca 500 nya
senaste dygnet uppger
Folkhälsomyndigheten enl TT. Det är en
kraftig ökning de senaste 24 timmarna.
 Tittar man på senaste månaden i
Sverige har vi en relativ flack kurva men
nu har vi en ganska brant uppgång. Nu
finns det ännu större anledning att hålla
hårt i råden under några veckor framåt,
säger Stadsepidemologen Anders
Tegnell.
Libra kan bekräfta att pandemi har nått
oss i företaget. Därför önskar vi att ALLA
anställda ser över sin egen situation.
Följ Folkhälsomyndighetens råd och
begränsa dina sociala kontakter.
Varje gång du möter en person eller
vistas i ett socialt sammanhang ökar
risken att du själv, din brukare och
arbetskamrater smittas. Det är en väldigt
liten uppoffring, under en begränsad tid,
vi kan göra för de som befinner sig i
riskgruppen.
Vi påminner åter igen om att överdriva
god handhygien samt tvätta dig direkt
när du kommer till arbetet.
Sjukskriv dig vid minsta symptom, det är
inte läge att chansa nu.
Arbetskläder.
Det går att höja säkerheten ytterligare
genom att ha separata arbetskläder.
Gärna kortärmade tröjor. Om det går att
byta kläder innan du går in på arbetet,
gör det. Se till att byta tillbaka när du
slutar ditt arbetspass. Lämna
arbetskläderna på arbetsplatsen eller ta
med hem och tvätta innan nästa
arbetspass.
Det är också dags för kontoret att gå in i
nästa fas. Vi tar under april månad inte
längre emot besök.
Vi kommer under april månad arbeta
med reducerad personal på plats och fler
kommer att arbeta hemifrån. Vi finns
naturligtvis vara tillgängliga på telefon
och epost.
April kommer bli en tuff månad där alla
måste hjälpas åt med det vi kan. Alla
kommer att beröras och alla måste ta
eget ansvar för att minimera att smittan
sprids i samhället.

Håll dig uppdaterad om våra riktlinjer via
hemsidan.

TILL HEMSIDAN

SKYDDSUTRUSTNING
Vi har fått en del frågor om arbetsmiljön
ifall brukaren misstänks vara smittad av
Corona.
Vi kan nu bekräfta att vi har godkänd
skyddsutrustning att tillgå om så är fallet.
Detta för att kunna säkerställa leverans
av assistans med en god arbetsmiljö ifall
brukaren inte blir inlagd för vård på
sjukhus.
Vi kommer lämna över denna utrustning
direkt till den arbetsplats som berörs
tillsammans med instruktioner.

LÄS MER

SEMESTERANSÖKNINGAR
För april och maj kommer vi att ha svårt
att bevilja nya ansökningar om semester
pga rådande läge.
Vi kommer tyvärr att avslå Din ansökan
om semester som inkommer from idag
gällande april och maj månad. Vi hoppas
att ni har överseende med vårt beslut för
att försäkra oss om att klara
bemanningen under dessa svåra tider.

KARENSDAG

Du som varit sjuk efter den 11 mars 2020
har rätt att ansöka hos
Försäkringskassan om ersättning för
karensdag. Vi som arbetsgivare gör
karensavdrag som vanligt på lönen enligt
bestämmelser från Regeringen och du
som arbetstagare ansöker själv om
ersättning hos Försäkringskassan.
Information finns på FK´s hemsida.

LÄS MER OM HUR DU GÖR

OM LIBRA ASSISTANS AB
Vi hjälper dig med funktionsnedsättning att underlätta

KONTAKTUPPGIFTER
KONTOR & BESÖKSADRESS

Magasinsgatan 9, 791 37 Falun

Vi hjälper dig med funktionsnedsättning att underlätta
vardagen med hjälp av personlig assistans.
Libra har idag ca 300 personliga assistenter. Varje
dag ger de sitt yttersta för att ge sin brukare en så god
livskvalité som det är möjligt.

KONTOR & BESÖKSADRESS

Magasinsgatan 9, 791 37 Falun
TELEFONVÄXEL

02370 31 70 (dagtid månfre 0916)
EPOSTADRESS

hej@libraassistans.se

Klicka här för att avregistrera din adress
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