God Jul & Gott Nytt År!
December 2020
Hej!
Det har varit och är ett annorlunda år för oss alla och så även för vår verksamhet. Här kommer lite information om
vad som är på gång på Avestahälsan under 2021.
Under 2021 breddinför vi vår nya beställningstjänst (”Säker beställning”) där ni företagare på ett säkert sätt kan
beställa FHV-tjänster via webben. Ni kommer få instruktioner via mail om hur ni kommer med tjänsten. Hör gärna av
er med frågor!
Våren 2021 pågår ombyggnation i vårt hus. Vi får tillgång till ytterligare ett våningsplan så att lokalerna blir ännu mer
ändamålsenliga för båda våra verksamheter. Under ombyggnationen kan det vara lite rörigt och bullrigt. Vi hoppas
på överseende med det.
I tider som dessa är utmaningarna gällande arbetsmiljön kanske ännu mer påtagliga, inte minst vid hemarbete. Här
kan vi som företagshälsovård stötta er arbetsgivare. Tveka inte att höra av er med era frågor.
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 God Jul & Gott Nytt År!

Marcus Carlsson
VD

Marie-Louise ”Milo” Albertsson
Verksamhetschef
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God Jul & Gott Nytt År!
Ny medarbetare på företagshälsovården
Vi välkomnar Karin Nygård & Carina Axols som företagssköterskor.
De har båda arbetat inom företagshälsovård även tidigare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i covid-tider
Checklista för verksamhetsansvariga
Du som bedriver en verksamhet är ansvarig för att anpassa
den så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan
följa myndigheternas riktlinjer och råd.
Tänk på följande:
- Gör en riskbedömning och ta fram åtgärder för att minska
risken för smittspridning.
- Ta fram instruktioner och rutiner samt utbilda din personal
därefter.
- Informera besökare och kunder om vad som gäller.
- Se till att det inte uppstår trängsel.
- Se till att det finns möjligheter att tvätta händerna med
tvål och vatten eller tillhandahåll handsprit.
- Säkerställ lämplig nivå på städning av ytor och utrymmen
som nyttjas mycket.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/bromsasmittan--det-har-kan-din-verksamhet-gora/

Hemarbete
Har ni personal som arbetar på distans under
covidpandemin? Det gäller att göra det bästa av situationen
under dessa speciella omständigheter. I länken nedan finns
bra tips både för dig som chef och för dina medarbetare.
Kom ihåg att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön även
vid hemarbete.
https://www.prevent.se/amnesomrade/arbetsorganisation/distansarbete
/tips-och-rad-vid-distansarbete/

Tjänster vi erbjuder…
Covidtester
Vi erbjuder utöver PCR-provtagning och antikroppar numer
även så kallade ”snabbtester” med svar inom 30 minuter. All
provtagning på FHV sker endast på symtomfria personer.
Mer info finns på http://foretag.avestahalsan.se/aktuellt/
Vid symtom bokas istället självtest via www.1177.se.

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

Jul & Nyår
23/12 – 5/1 har vi reducerad bemanning
vardagar. Den 5/1 stänger vi kl 12.
Ni som har vissa provtagningstjänster,
förstadagsintyg mm som måste utföras även
under dessa dagar kan alltid höra av er på
telefon precis som vanligt.

Nytt telefonnummer
Gemensamt nummer för FHV & VC:

0226-800 70 (val 2 för FHV)
Ni kan också efter överenskommelse nå
oss på våra direktnummer (ej telesvar)
Marie Ahlenius
070-350 67 13
Karin Nygård
070-855 95 34
My Sandberg
070-350 03 32
Annki Lyman
076-626 63 45
Marie-Louise Albertsson
070-350 02 68

Vi önskar alla våra kunder

God Jul &
Gott Nytt År
Gänget på Avestahälsan
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