På väg tillbaka till
arbetsplatsen?
Vi ser fram emot att ses igen.
På ett ansvarsfullt sätt.

Många vill
ses igen.

Covid-19 är en samhällsutmaning som går bortom enskilda individer,
organisationer och företag. Det påverkar och medför utmaningar för
oss alla. Därför måste vi hjälpas åt för att begränsa effekterna.

Här har vi samlat lite tips för hur vi tillsammans kan arbeta för
att minska smittspridningen – den dag det är dags att komma tillbaka
till arbetsplatsen.

Använd det ni tycker passar för just er verksamhet.

Det här gör
Vasakronan.

•

Följer rekommendationer för drift och ventilation
I skrivande stund finns inte några vetenskapliga belägg för att vare
sig ökad eller minskad ventilation skulle göra någon märkbar
skillnad ur smittspridningssynpunkt. Vi följer utvecklingen och
bevakar vad myndigheterna, främst Folkhälsomyndigheten och
Arbetsmiljöverket, rekommenderar och anpassar oss efter det.

•

Tipsar om närmaste garage och cykelrum
I många av våra fastigheter finns garage och cykelrum. Vi tipsar via
vår Kundservice och Hyresgästinfoapp var du kan hitta dem.

•

•

Utökar städning i entréhallar, hissar, trapphus m.m.

•

Extra fokus på hygienutrymmen som toaletter, pentry och
omklädningsrum. Extra noggrannhet läggs vid utsatta föremål
som strömbrytare, hissknappar, handtag, trappräcken m.m.

Avråder från och begränsar större samlingar av
människor i entréhallar och gemensamma utrymmen

•

Ser över säkerheten i och omkring våra fastigheter

Skyltar upp hissar och entréer om att hålla avstånd
Vi skyltar i entréer, allmänna mötesytor och i anslutning till hissar
med påminnelser att hålla avstånd. Vi uppmanar att ta trapporna
istället för hiss om det finns möjlighet.

Åtgärder som t.ex. utökade vaktronder, samt översyn av lås och
skalskydd, har gjorts för att säkerställa tryggheten i
fastigheterna eftersom antalet människor som rör sig i våra hus
har minskat.

Mer information, frågor och svar finns på
www.vasakronan.se

Det här gör vi
tillsammans.

Undvika trängsel i hissarna
Ta gärna trapporna när det är möjligt.
Det är bra för benen, klimatet och nu
även för att kunna hålla avstånd. Har
du kontor på ett lägre våningsplan, ta
gärna trapporna upp och ner. Sitter ni
riktigt högt upp i huset kanske ni kan
välja trapporna ner.

Cykla till kontoret





För er som kan cykla till kontoret istället för att belasta
kollektivtrafiken så finns det cykelrum och cykelparkeringar i
eller i anslutning till de flesta av våra fastigheter. Om ni är osäkra
på vart de finns så ring gärna vår



kundservice 08-566 206 00 eller
din kontaktperson, så



beskriver vi vägen.




På det egna
kontoret.
Entré och reception





Välkomnande anslag som informerar att det är okej att hålla avstånd
Handsprit synligt direkt vid entrén och i receptionen
Skapat utrymme vid receptionen genom att markera avstånd med golvtejp
Satt upp plexiglas vid behov

Samlingspunkter som mikrougnar, kaffe- och vattenstationer
 Satt upp anslag i vänlig ton om att hålla avstånd och god handhygien
 Markerat avstånd vid behov med golvtejp eller anslag
 Utökat antalet kaffestationer för att minska trängsel

Våra anslag vid entrédörrar
och på utvalda platser inne
på kontoret. Fria att
kopiera och återanvända.

Arbetsplatser
 Sett över möbleringen för att säkerställa avstånd mellan
arbetsplatser
 Dragit isär skrivbord
 Stängt av arbetsplatser ex. plockat bort eller vänt på tangentborden
 Uppmanat medarbetare att inte använda varandras arbetsutrustning

Våra anslag vid entrédörrar
och på utvalda platser inne
på kontoret. Fria att
kopiera och återanvända.

 Placerat ut handsprit och våtservetter på flera platser i lokalen

Pentry, matsalar och lunchrum
 Sett över möblering i lunchrum för att säkerställa avstånd
 Tagit bort varannan stol runt lunchborden
 Satt upp klistermärken på bordsskivorna som anger lagom avstånd
 Påminner och uppmuntrar till god handhygien

Möten och mötesrum
 Uppmuntrar till virtuella möten så långt det är möjligt
 Tipsar om gå-möten och utomhusmöten som alternativ
 Minskat antalet platser genom att ta bort stolar eller markerat att
stolen inte bör användas
 Ställt ut handsprit och våtservetter på flera platser i lokalen
 Avaktiverat touchskärmar där det är möjligt för att undvika beröring
 Avsatt mötesrum för externa besök och utökat städningen i dessa

är täckta med lödder

I ärlighetens namn så har vi inte tänkt ut allt
detta på egen hand.
Åjo. Några saker har vi allt kommit på för egen maskin. Men
vi har också återanvänt andras tips och
rekommendationer. Vi gillar som bekant delning och
återbruk. Här är två sajter som vi kan tipsa om:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och
dokument som visar hur olika myndigheter,
branschorganisationer och företag informerar och agerar.
Konkret och användbart material. Det hittar du här:
www.msb.se

Coor är en av Vasakronans samarbetspartners. De har
tagit fram en konkret och innehållsrik guide för återgången
till kontoret. Den hittar ni här:
www.coor.se

