3 kontroller för säkerheten i Coronatider

Mars 2020

3 KONTROLLER FÖR SÄKERHETEN – gäller alltid
INNAN DU BÖRJAR JOBBA
måste alla Sodexomedarbetare STANNA UPP och TÄNKA TILL:

Kontroll 1

Kontroll 2

Kontroll 3

Vet jag hur jobbet ska utföras?

Har jag rätt utrustning?

Är min omgivning säker?

Se till att du förstår allt som behövs
för att du ska vara säker. Att göra
jobbet rätt garanterar din säkerhet
och säkerheten för de omkring dig.

Det finns skyddsutrustning för alla
typer av jobb. Försäkra dig om att
du har den utrustning du behöver
för att arbeta effektivt och säkert, till
exempel hjälm, skyddsglasögon
eller ett par handskar.

Se dig omkring – säkerhetsrisker
kan finnas var som helst. Olyckor
kan ske på grund av små orsaker.
Kontrollera att din omgivning är
säker innan du utför ditt jobb.

OM SVARET ÄR ”NEJ” PÅ NÅGON AV DE 3 KONTROLLERNA

STANNA UPP! SÄG TILL!
Prata med din chef och dina kollegor.

3 KONTROLLER FÖR SÄKERHETEN I CORONATIDER
– exempel på frågor att ställa sig
INNAN DU BÖRJAR JOBBA
måste alla Sodexomedarbetare STANNA UPP och TÄNKA TILL:

•

•

•

Kontroll 1

Kontroll 2

Kontroll 3

Vet jag hur jobbet ska utföras?

Har jag rätt utrustning?

Är min omgivning säker?

Kan jag utföra mina uppgifter
som vanligt eller gäller andra
rutiner (t ex för proaktiv
dekontamineringsstädning)?
Har jag i så fall fått
instruktioner? Har jag förstått
precis vad jag ska göra
annorlunda och hur jag ska
göra?
Har min chef godkänt arbetet?

•
•
•

Finns möjlighet till handtvätt
och/eller handspritning?
Har jag engångsmaterial om det
krävs?
Har jag rätt skyddsutrustning,
också med tanke på eventuella
kemikalier som ska användas?

•
•
•

Är de lokaler jag ska jobba i fria
från bekräftade Coronafall?
Verkar alla runt omkring mig
friska?
Håller alla avstånd i den lokal
där jag ska jobba?

OM SVARET ÄR ”NEJ” PÅ NÅGON AV DE 3 KONTROLLERNA

STANNA UPP! SÄG TILL!
Prata med din chef

