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Riktlinjer om coronaviruset för Medpro Clinic medarbetare 

 

Information och uppdatering 2020-03-06 kl. 13:00 

Som arbetsgivare har Medpro Clinci ansvar för arbetsmiljön, både att undvika smittspridning och att 

hantera oro för smitta. 

• Har du sjukdomssymptom och tror att du kan ha exponerats för coronavirus ska du kontakta vården 

via Vårdguiden 1177 för information och rådgivning vad gäller provtagning och vård. Det är också 

viktigt att du genast sjukanmäla dig via telefon till din närmsta chef. 

 

• Är du inte sjuk men du tror att du kan ha exponerats för coronavirus ska du också kontakta vården 

via Vårdguiden 1177 för information och rådgivning vad gäller provtagning, och även här ska du 

kontakta din närmsta chef via telefon innan du kommer till arbetet. 

 

• Efter senaste utvecklingen och UDs riktlinjer så avråder vi medarbetare starkt från att resa 

utomlands. 

 

Medpro Clinic och ni som medarbetare har en viktig roll som vårdgivare och tillsammans måste vi ta 

extra ansvar i rådande situation. Det är högst oansvarigt att riskera egen och andras hälsa. 

 

Om man trots avrådan väljer att resa till ett område som redan innan avfärd klassats som 

riskområde för coronavirus av Folkhälsomyndigheten eller väljer att resa till närliggande 

områden kan man vid hemkomsten få instruktioner att inte komma till arbetsplatsen. I detta 

fall är Medpro Clinic inte skyldig att betala ut lön. 

Nya riktlinjer för hemvändande medarbetare från riskområden 

Har du varit i ett av Folkhälsomyndighetens angivet riskområde kommer du att få arbeta hemifrån under 

minst en veckas tid för att minska oro för smittspridning på arbetsplatsen.  

Riskområden är (200306): 

• Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår 

• De italienska regionerna Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, 

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana (hela norra Italien) 

• Iran 

• Sydkorea 

För frågor, kontakta följande personer: 

Christian Donnerstag, medicinsk chef, epost chdo@medpro.eu eller telefon 0520 507 069  

Danielle Braender, HR-chef, epost dad@medpro.eu  eller telefon 0520 507 065 

 

mailto:chdo@medpro.eu
mailto:dad@medpro.eu

