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Skyddsutrustning

VISIR
Covid19 är konstaterat vara en så
kallad droppsmitta. Det betyder att den
inte är luftburen.
Med anledning av att det visat sig att vi
eventuellt kan smitta varandra dagen
innan sjukdomen bryter ut så har vi
förstärkt vårt säkerhet genom att sända
ut visir till samtliga arbetsplatser.
De kommer köras hem till era
arbetsplatser eller postas.
Läs mer på vår hemsida när visiren ska
användas och hur.

LÄS MER

NY MEDARBETARE OCH ROLLER
Låt oss presentera vår senaste
rekrytering, Åsa Björsland.
Åsa började hos oss den 2 april som
Uppdragschef. Åsa har över 12 år
erfarenhet i denna roll och har senast
arbetat på företaget Olivia assistans.
Vi önskar Åsa hjärtligt välkommen.
Från årsskiftet har Ewa Wilstrand fått det
övergripande ansvaret på kontoret som
Verksamhetschef där hon leder och
fördelar det dagliga arbetet.
Carina Andersson går in i en ny roll
under våren. Carina kommer ha det
juridiska ansvarig vid alla nyansökningar
och överklagningar. Carina kommer
också att ansvara vårt kvalitetsarbete
och arbetssätt.

VILLA LIBRA
Då Utrikesdepartementet avråder från
alla resor till utlandet fram till 15 juni så
kommer vi återbetala alla bokningar till
de som redan betalt. Vi krediterar även
de fakturar som tidigare gått ut.
Den som bokat flyg ansvarar själv för

denna avbokning.
Vi återkommer längre fram med hur vi tar
ställning till tiden efter 15 juni.

CHECKLISTA

Vi vill uppmärksamma er på att använda
checklistan när ni introducerar nya
assistenter. Vi har skickat ut en reviderad
version som ni ska sätta in i er
arbetsplatspärm. Ta fram checklistan när
ny assistent ska introduceras, så att ni
inte missar något.

RUTIN VID SJUKDOM

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.

KONTOR & BESÖKSADRESS

Magasinsgatan 9, 791 37 Falun
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