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Hemsidan

HÅLL DIG UPPDATERAD
Uppdaterad information om Covid19
finns på vår hemsida.
Läs noga igenom och följ våra råd som
står där.
Vi har alla ett enormt ansvar gent emot
våra kunder som ofta befinner sig i
riskgruppen.
Tänk på att alltid tvätta händerna direkt
när du kommer till arbetsplatsen. Stanna
hemma om du är sjuk.
Försök att minimera den sociala
kontakten med andra människor under
din fritid. Vi behöver dig frisk på arbetet .
Du är ett proffs och du behövs som mest
just nu. ᇖ
Vi på kontoret har de senaste veckorna
ställt om allt vårt arbete till att inventera
information, gjort handlingsplaner och
riskanalyser. Vi rekryterar och planerar.
Vi frigör tid för att finnas för er och
hjälpa, stötta och svara på frågor.
Vi förstår att många känner oro vad
denna pandemi ska leda till och ingen
kan helt säkert svara på dessa frågor.
Vi får helt enkelt följa de
rekommendationer som finns och ställa
upp för varandra. Visa varför vi valt just
detta yrke att hjälpa andra som behöver
oss.
Jag vill passa på att berömma er alla och
berätta hur otroligt stolt över den
mentalitet och arbetsmoral jag nu ser.
Jag märker att alla tar situationen på
allvar men samtidigt visar en stor
förståelse och ett lugn i situationen.
Jag ser från insidan vilket otroligt
förberedande arbete kontorspersonalen
gör för att säkerställa att vi kan leverera
kvalitativ personal assistans även
framöver.
Tillsammans kommer vi starka ur detta.
Skulle jag få chansen att leva om mitt liv
en gång till skulle jag göra samma resa
en gång till bara för att jag mår så otroligt
bra med alla er. Tack för att ni finns!
Kram Robban

COVID19 INFO

OM LIBRA ASSISTANS AB

KONTAKTUPPGIFTER

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.
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