Att tänka på vad gäller vårt Smittskyddsarbete
Detta informationsblad är upprättat tillsammans med Professor Bertil Kaijser, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Våra medarbetare och gästers hälsa kommer alltid först.
Vi följer utvecklingen minutiöst och håller oss informerade och anpassar oss till de råd och
bestämmelser som Folkhälsomyndigheten och vår läkare ger.
Företaget:














Kontinuerliga möten med personalen där vi lämnar information om nya råd och
bestämmelser från Folkhälsomyndigheten.
Påtalar vikten av att ofta tvätta händer med tvål och ljummet vatten och- eller med
handsprit.
Vi desinficerar toaletter inklusive personaltoaletter, handtag och ledstänger en gång i
timmen mellan kl 17.00-22.00.
Vi ställer ut handsprit i allmänna utrymmen.
Vi använder engångsservetter på toaletterna.
Vi använder engångshandskar i så stor utsträcknings som möjligt vid tillagning av mat.
Vi använder tyghandskar när vi bär ut tallrikar till gästerna.
Vi byter dukar efter varje sällskap som ätit middag och desinficerar karmstolar.
Vi möblerar glesare i restaurangen med minst 1,5 meter mellan sällskapen.
Vid misstanke om sjukdom skickas medarbetaren hem.
Begränsar antal gäster i de olika matsalarna.
- Nedre matsalen inklusive AGA bordet - 60 gäster
- Övre matsalen - 50 gäster
- Tullhuset & tullhusbaren - 25 gäster
- Utkiken 10 - gäster
- Ostindia 50 - gäster.
Får en gäst andningsbesvär eller något annat alvarligt, ring omedelbart 112

Personligen:





Är du sjuk så skall du vara hemma, gäller även vid lätt symtom.
Tvätta händerna ofta och noggrant med ljummet vatten och tvål eller använda handsprit.
Använda plasthandskar vid matlagning samt tyghandskar när vi bär ut maten till gästerna
Var extra noga och vaksam kring all hygien både hemma och på jobbet.

Är du sjuk eller misstänker att du har smitta skall du vara hemma och ringa 1177, Vårdguiden.
Vårdguiden talar om vad du skall göra och dom hjälper dig med alla nödvändiga kontakter. Är du akut
sjuk så ringer du 112.
Är du hemma och är sjuk eller någon i din familj är sjuk, prata omedelbart med din chef.
Har du frågor kring denna handling, kontakta Jonas Marting, 070-2970600.

Läst och förstått innebörden av denna handling:___________________________________

