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Coronaviruset
Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) i Sverige rekommenderar vi i
samråd med Sveriges företagshälsor, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet
med Folkhälsomyndighetens direktiv, att potentiella smittbärare och personer med symptom
ska kontakta 1177. Inga personer med symptom skall besöka vår mottagning.
Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret
113 13.
Behov av läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hänvisas till den ordinarie hälso- och
sjukvården/ vårdcentral som har beredskap för att hantera detta.
Ni är självklart välkomna att kontakta oss på företagshälsovården för stöd i att hantera den
oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna
situationen.
Mer information om viruset, dess spridning samt rekommenderade reseinformation hittas
lättast på följande sidor där uppdatering sker löpande:
• Krisinformation.se
• Folkhälsomyndigheten
• https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Frukostseminarium 25 mars kl. 08.00-09.30
”Kemiska riskkällor - inte bara kemiska produkter”
Johan Gahnström Vlgs arbetsmiljöexpert med lång erfarenhet av bla tillverkningsindustrin,
byggbranschen, internationella koncerner samt som inspektör hos Arbetsmiljöverket reder
ut frågor som:

•
•
•

Har ni koll på företeckningen över kemiska riskkällor som ni måste ha?
Finns det ett hygieniskt gränsvärde som ni behöver hantera?
Har ni upprättad er riskbedömning gällande kemiska riskkällor?

Mer info se inbjudan. Välkommen med er anmälan

SAM-analys – Ny tjänst!
Vi hjälper er att få grunden i ert Systematiska arbetsmiljöarbete på plats.
Vår vilja är att underlätta för er företagare att skapa ordning och reda inom arbetsmiljö,
organisation, det sociala klimatet och om spelregler i arbetslivet. Att utveckla dessa
processer bidrar till hållbara arbetsplatser.
Ett första steg är att vi tillsammans granskar ert nuvarande system kring arbetsmiljö. För
detta har vi en speciell tjänst, SAM-analys. Tjänsten syftar till att vi tillsammans får en
överblick av nuläget, över sådant som finns på plats och som är bra, men också på det som
saknas enligt lagar och föreskrifter.
Så här arbetar vi med SAM-analysen:
• Intervju med upp till två chefer där vi samtalar om hur ni tycker att
arbetsmiljöarbetet fungerar. Vi har särskilda frågor som ger oss en bra bild i hur ni
ligger till i förhållande till de krav som finns.
• Granskning av de dokument som finns hos er. Det är i första hand policys, rutiner och
instruktioner kring arbetsmiljöområdet som granskas.
• Skriven rapport över styrkor och svagheter med tydliga råd kring utveckling och
prioriteringsområden.
Just nu erbjuder vi denna tjänst till ett förmånlig pris. Ring för mer information eller om du
vill boka tid.

Hjärt- och lungräddningskurs på Vlg
Välkommen Torsdagen den 26 mars samt 7 maj kl. 08.30-10.30
Anmälan till: caroline.aronsson@vlg.se
Idag överlever ca 1 av 10 plötsligt hjärtstopp. Vid ingripande och användning av hjärtstarter
skulle 7 av 10 överleva. För att hjälpen ska vara meningsfull bör ingripande ske inom 3 min.
Om fler har kunskap och agerar kan vi rädda liv. Som en del i det systematiskt
arbetsmiljöarbete skall det finns medarbetare som har kunskap i Hjärt- och lungräddning
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