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Information och rådgivning 
till dig som arbetsgivare 
Coronaviruset Covid-19
BRC har sammanställt information från olika källor. Vår rekommendation är att 
följa utvecklingen och hålla sig uppdaterad på Krisinformation.se. Det finns 
ett nationellt informationsnummer att ringa för att ställa allmänna frågor om 
Covid-19: 113 13. Vi på BRC kan vid behov stötta med krishantering. Det går bra 
att höra av sig till BRC vid oro som inte kan härledas till en konkret smittorisk 
eller om en grupp medarbetare känner oro. Om enstaka medarbetare känner oro 
hänvisa till 1177 Vårdguiden.

 
Enklare hygienrutiner

Som förebyggande åtgärd kan du som arbetsgivare uppmana medarbetare 
att tillämpa enklare hygienrutiner.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder. 
Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.

• Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.

• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. 

• Ta inte i hand då du hälsar

• Stanna hemma från jobbet vid symtom såsom snuva, hosta, feber, 
halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Stanna hemma 48 
timmar efter att du blivit frisk.

• Jobba hemma om det är möjligt.
 

(Källor: Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden)
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Resor till och från andra länder

Utrikesdepartementet, UD, avråder från och med 2020-03-14 från icke 
nödvändiga resor till alla länder. Anledningen är den omfattande spridningen 
av det nya coronaviruset och den osäkra situation som råder för resande. 
I de länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller 
de besluten. Beslutet om avrådan till alla länder gäller till och med 14 april. 
Därefter kommer en ny bedömning att göras. (Källa: Utrikesdepartementet)

UD:s generella råd runt resor med anledning av spridningen av Coronavirus:

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-
medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/ 

På arbetet

Det sker nu en spridning av Covid-19 i flera delar av Sverige, och Folkhälsomy-
ndigheten rekommenderar att man arbetar hemifrån i den mån det är möjligt, 
i samråd med sin arbetsgivare.  
(Källa: Folkhälsomyndigheten)

De rekommenderar också alla att tänka igenom om resor inom Sverige 
verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. 
(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som känner sig sjuka med förkylnings/
influensasymtom att försöka låta bli att träffa andra människor och inte gå till 
jobbet. Det gäller även vid lindriga symtom. Man ska stanna hemma så länge 
man känner sig sjuk och vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan 
man går tillbaka till jobbet. Kontakta 1177 Vårdguiden (www.1177.se eller 
telefonnummer 1177) om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp 
att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  
(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Om du känner dig frisk, behöver du inte stanna hemma även om du bor med 
någon som är förkyld. (Källa:  www.1177.se)

Regeringen har fattat beslut om att tillfälligt ta bort krav på karensdag 
samt på sjukintyg för dag 8-14. I Sverige gäller förbud mot allmänna 
sammankomster och tillställningar med fler än 500 deltagare.  
(Källa: www.krisinformation.se)



Vid frågor om så kallad smittbärarpenning (om det till exempel finns risk 
för att någon kan vara smittbärare, och det inte finns möjlighet att utföra 
arbetsuppgifter hemifrån), vänd er till  Försäkringskassan för mer information.

Läs gärna myndigheternas samlade information om arbete, företag och skolor 
på Krisinformation.se. 

Riskbedömning

Arbetsmiljöverket informerar om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid 
riskbedömning, om dina anställda kan tänkas utsättas för covid-19: 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-
mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Vid bekräftad smitta

Varje Region inom sjukvården har en uppbyggd smittskyddsverksamhet. 

Eftersom viruset nu har klassats som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom 
(Källa: Regeringen.se) gäller bland annat följande enligt Smittskyddslagen: 
Om smitta har bekräftats av sjukvården ska smittspårning göras av sjukvården, 
och den enskilda individen har ett eget ansvar:

”Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en 
smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda 
andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig 
sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor 
som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för 
smittoöverföring kan uppkomma.”

(Källa: Smittskyddslagen)

Arbetsskada

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla sådant som arbetsgivaren eller deras 
medarbetare tror kan vara en arbetsskada. Försäkringskassan utreder alla 
anmälningar och avgör om sjukdom eller skada ska klassas som arbetsskada. 
(Källa: Försäkringskassan)

Vid frågor och funderingar vänligen hör av er
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