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Covid19

HÅLL UT, FÖLJ
REKOMMENDATIONERNA
Det har varit en tuff vår och det är inte
över än. Fortsätt följ de rutiner som finns.
Tvätta händerna, var hemma vid minsta
symptom och hör av er till oss vid frågor.
Vi har nyligen skickat ut Socialstyrelsens
informationsmaterial om Corona till alla
arbetsplatser, läs den.
Den går också att läsa på vår hemsida.
Det kan uppstå följdfrågor på den
informationen Socialstyrelsen utgivit,
kontakta oss om ni har frågor.

OM COVID19

ANMÄL SYMPTOM
Som arbetsgivare är vi skyldiga att
rapportera till Arbetsmiljöverket om
någon anställd skulle smittats av Corona
på arbetsplatsen.
Då startar vi tillsammans en utredning
där arbetsmiljöverket avgör om vi som
arbetsgivare givit de anställda rätt skydd
och stöd.
Därför är det av största vikt att alla
anställda rapporterar direkt till oss om
någon på arbetsplatsen (t.ex. brukaren)
får symptom.
Nyligen var det en tidingsartikel om Libra
om ett sådant fall.
Arbetsmiljöverket ansåg att vi
tillsammans följt de rutiner som finns och
de avskrev ärendet.
Det känns skönt att få det bekräftat.

NY I LIBRAUTBILDNING
Vi kommer köra vår första NY i Libra på
webben.
Anmäl alla nya arbetskamrater redan
idag.
Utbildningen kommer ske torsdag den 11
juni.

NY I LIBRA

KONTORET STÄNGT 5
JUNI

Den 5 juni håller kontoret stängt.
Vi fortsätter även under juni månad att
hålla alla möten utomhus i den mån det
går för att minimera smittspridningen.

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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