Glad sommar!
Juni 2020
Hej!
Det har varit och är ett annorlunda år för oss alla och så även för vår verksamhet. Sedan en tid tillbaka använder vi
korttidsarbete för personalen på företagshälsovården till följd av att vi inte håller utbildningar på vanligt sätt nu.
Dock finns det alltid personal på plats för övriga delar av verksamheten så ni som kunder kommer inte märka någon
större skillnad i er kontakt med oss. För att ni på bästa sätt ska få kontakt med oss ring 800 70 och välj FHV eller
maila ert ärende på info@avestahälsan.se. Detta eftersom er kontaktperson inte är i tjänst alla dagar.
Vi hade planerat att under våren 2020 starta upp frukostmöten här hos oss där ni kan få mer information om vad
som är på gång inom arbetsmiljö och företagshälsovård. Detta har så klart lagts på is men vi återkommer om det när
läget förändrats till det bättre igen.
Vi hoppas verkligen att ni tar hand om både er själva, er personal och era verksamheter under denna utmanande tid.
Håll i, Håll ut, Håll avstånd, Håll kontakten och visa omtanke!

Med önskan om en riktigt härlig sommar!

Marcus Carlsson
VD

Marie-Louise ”Milo” Albertsson
Verksamhetschef

marcus.carlsson@avestahalsan.se marie-louise.albertsson@avestahalsan.se
070-350 06 32
070-350 02 68
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Glad sommar!
Ny medarbetare på företagshälsovården
Vi välkomnar Annki Lyman som ny företagssköterska på halvtid.
Hon har bland annat stor erfarenhet av verksamhetsutveckling.
Systematiskt arbetsmiljöarbete i kristider
Det blir verkligen tydligt hur viktigt det systematiska
arbetsmiljöarbetet är när vår värld förändras och allt ställs
på sin spets med en global pandemi.
Vi måste alla bidra till att minska smittspridning och se till
att våra arbetsplatser är en trygg plats för våra
medarbetare.

Företagshälsovårdens öppettider
Måndag-fredag kl 08.00-16.00
Lunch 12.00-13.00

Sommarstängt v 28-31
Ni som har vissa provtagningstjänster,
förstadagsintyg mm som måste utföras även
under dessa dagar kan alltid höra av er på
telefon precis som vanligt.
Ni når oss säkrast på

0226-800 70 (val 2 för FHV)
(Gemensamt nummer för FHV & VC)

Behov av tydlighet,
information, ansvar
och att göra
riskbedömningar
behövs för att
skapa trygghet
hos medarbetarna.

Läs gärna mer på:
https://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematisktarbetsmiljoarbete/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smittaoch-mikrobiologiska-risker/smittrisker-iarbetsmiljon/coronaviruset/

Ni kan också efter överenskommelse nå
oss på våra direktnummer (ej telesvar)
Marie Ahlenius
070-350 67 13
Anna Hansen
073-184 16 49
My Sandberg
070-350 03 32
Annki Lyman
076-626 63 45
Linn Hansdotter
070-350 05 16
Marie-Louise Albertsson
070-350 02 68

Vi önskar alla våra kunder

Glad Midsommar!

Tjänster vi erbjuder…
Elektronisk beställningstjänst
Hösten 2020 breddinför vi E-note+ som elektronisk
beställningstjänst där ni företagare på ett säkert sätt kan
beställa FHV-tjänster via webben. Linda ansvarar för
tjänsten hos oss. Vi kommer kontakta er för vidare
information och instruktioner om hur ni kommer igång
längre fram.
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