Datum
2022-01-23

Kommunkansliet
Ida Aronsson Hammar
Kanslichef

Vår referens

Reviderade interna riktlinjer för personal med
anledning av det nya coronaviruset – från den 24
januari 2022
Med anledning av coronaviruset har Tanums kommun tagit gemensam ställning till
hur vi ska agera. Direktiven gäller medarbetare och förtroendevalda inom samtliga
kommunala verksamheter och bolag.
Vårt huvudsakliga mål är att minska smittspridningen (beslutat av
krisledningsnämnden 2021-12-23)
•

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, övriga råd och de
särskilda rekommendationer som kan gälla för vårt område

•

Vi håller avstånd till andra och undviker trängsel, under de förutsättningar de
enskilda verksamheterna medger
Distansarbete är, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, norm.
Respektive förvaltningschef ansvarar för att organisera arbetet inom
respektive förvaltning.

•

•

Digitala interna möten är, utifrån verkamhetens förutsättningar och behov,
norm.

•

Aktiviteter sker efter riskbedömning

•

Vi deltar om möjligt digitalt när det gäller konferenser, utbildningar och dyl

•

Verksamhetsansvariga följer händelseutvecklingen och ser till att det finns
goda förutsättningar för god handhygien inom verksamheten.

•

Alla anställda och förtroendevalda uppmanas att vaccinera sig.

Riktlinjer för personal (beslutat av kommundirektören 2022-01-24)
Riktlinjer för personal inom äldreboende, hemtjänst, LSS-boenden och hälsooch sjukvårdspersonal
•
•

Vi stannar hemma vid symptom
Vi testar oss vid symptom

•

Vi kan komma tillbaka när vi
o varit hemma 5 dygn och
o varit feberfria 48 timmar och
o känner oss friska, även om vi fortfarande har vissa luftvägssymtom
Vi följer de regler för provtagning som är upprättade av omsorgsförvaltningenom om någon i vårt hushåll har covid-19

•
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•

Vid osäkerhet om jag tillhör gruppen eller inte stämmer jag av med min chef

•

Brukarnära personal ska vara fullvaccinerad.

Riktlinjer för fullvaccinerade
•

Vi stannar hemma vid symtom

•

Vi testar oss vid symptom om vi inte har möjlighet att arbeta hemifrån

•

Vi kan komma tillbaka när vi
o varit hemma 5 dygn och
o varit feberfria 48 timmar och
o känner oss friska, även om vi fortfarande har vissa luftvägssymtom

•

Om vi är vaccinerade med tre doser behöver vi inte stanna hemma om någon
i vårt hushåll har covid-19 men vi arbetar hemifrån i den utsträckning det är
möjligt. Stäm av med din chef.

Riktlinjer för icke fullvaccinerade
•

Vi stannar hemma vid symtom

•

Vi testar oss vid symptom

•

Vi kan komma tillbaka när vi
o testat negativt,och
o varit feberfria 48 timmar och
o känner oss friska, även om vi fortfarande har vissa luftvägssymtom

•

Vi stannar hemma om någon i vårt hushåll har covid-19

Nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet
Du som tillhör en uttalad nyckelfunktion har fått information om detta från din chef
och hur du i så fall ska förhålla dig.

Direktivet fastställt av kommundirektören den 24 januari 2022

Annika Wennerblom
Tf kommundirektör

