
 
 
 

Till företagare i Nybro med anledning av covid-19 

Just nu pågår en pandemi världen över orsakad av coronavirus (covid-19). Visa gärna era kunder hur ni jobbar 

för att förebygga smitta,  genom att exempelvis sätta upp en skylt, gör ett inlägg på sociala medier eller maila 

era kunder. Finns det möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter hemifrån, uppmuntra gärna detta. Nedan följer 

några råd till dig som är ansvarig på en arbetsplats i Nybro. 

 

 

1. Förebygg trängsel och långa köer 

I syfte att förhindra smittspridning ska varje verksamhet säkerhetsställa att det inte förekommer trängsel 

eller långa köer i verksamhetens lokaler, eller i anslutning till dessa lokaler. Besökare ska kunna hålla 

avstånd till varandra. Ordna så kunder inte behöver köa allt för nära varandra.  

Rekommendera kunderna att använda självutcheckningssystemet om något sådant finns hos er. Informera 

gärna lite extra om ni erbjuder tjänster som hemleverans eller köp & hämta, då det minskar risken för 

trängsel i butiken. Exempel på andra enkla åtgärder är att ta bort varannan stol i lunchrummet, inte åka 

fler än nödvändigt i samma bil eller att byta ut gemensamt fikabröd till eget under en tid. 

2. Underlätta god hygien 

Tvätta av ytor flera gånger om dagen som kunder eller personal ofta tar i, t.ex. gemensamma verktyg, 

handtag, kundvagnar, betalkortsterminal, kassaapparat, tangentbord m.m.. Städa toaletter minst två 

gånger dagligen. Använd lämpligt rengörings- och desinfektionsmedel. Om möjlighet finns, ställ handsprit 

vid ingång och där betalning görs. Så långt det är möjligt – blanda inte olika arbetslag med varandra. Om 

utbrottet blir värre och ni väljer att använda någon form av skyddsutrustning, t.ex. munskydd för att 

skydda personalen mot smitta, är det bra om ni informerar om detta vid ingången så att kunderna inte blir 

skrämda. 

3. Stanna hemma om du är sjuk 
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte vara på jobbet. Det gäller även om 

du bara känner dig lite sjuk. Det är mycket viktigt att inte smitta andra. Stanna hemma så länge du känner 

dig sjuk. Stanna hemma två dygn till efter du känner dig frisk, innan du går tillbaka till arbetet.  

 

4. Tvätta händerna ofta 

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ när 

du inte har möjlighet till handtvätt.  

 

5. Hosta och nys i armvecket 

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittoämnen. Genom att hosta och nysa i 

armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smittan från att spridas. 

6. Undvik att röra ögon, näsa och mun 

En allmänt förebyggande åtgärd mot smitta är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun. 

 

Har ni frågor? Kontakta oss på naringsliv@nybro.se eller 0481-450 00 

 

För mer information om åtgärdspaket gå in på verksamt.se 

 

Mer information om utbrottet av COVID-19 

Hittar ni på Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten,  

Nybro kommun uppdaterar löpande på nybro.se/coronavirus. 

mailto:naringsliv@nybro.se
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/virus/corona-covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://nybro.se/kris-sakerhet/coronavirus-covid-19/

