Checklista för hygien och smittorisk på arbetsplats
Som arbetsgivare har du ansvar för att dina medarbetare inte riskerar att bli sjuka eller upplever
ohälsa på arbetsplatsen (enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3). Detta kan vid behov kräva särskilda
åtgärder, såsom vid risk för smitta.
För att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen kan denna checklista fyllas i av arbetsgivaren. Beroende på arbetsplatsens storlek och personalantal kanske inte alla punkter är aktuella.
Gå då vidare till nästa fråga.
Utöver denna checklista kan arbetsgivaren behöva genomföra en riskbedömning och kan då ta
stöd av punkterna i listan. Feelgood kan hjälpa till med riskbedömningen.

Rutiner/bedömning av risker
Är smittoriskerna bedömda som en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM)?
Har en särskild bedömning avseende eventuella riskgrupper
gjorts och är nödvändiga åtgärder genomförda?
Har nedanstående information om smittan förmedlats till
samtlig personal?
• Vilka symtom smittan ger
• Hur den sprids
• Hur lång inkubationstiden är
• Hur smittspridning undviks
Har medarbetare och evntuella besökare informerats om att
ej beträda lokalerna vid symtom?
Finns särskilda rutiner för när personer kommer in i lokalen?
T.ex:
• Tvätta händer på utvald toalett
• Hänga av sig ytterkläder på utvald plats
• Få information om hygienrutiner på arbetsplatsen
Är det säkerställt att personal och besökare vet hur de tvättar
händer på rätt sätt? Följ gärna Feelgoods handtvättsrutiner.
Är denna handtvättsrutin utplacerad på lämpliga ställen,
såsom i kök och på toaletter?
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Ja

Nej

Ej aktuellt

Ja

Säkerställs god hygien på arbetsplatser som delas (ej är
personliga) genom att skrivbord, datorutrustning, m.m.
desinficeras?
Har särskilda rutiner tagits fram för de arbetstagare som
genomför resor i arbetet?
Har bedömning gjorts gällande vilka möten, utbildningar m.m.
som kan genomföras digitalt?
Finns rutiner för hur ni ska hantera situationen om en medarbetare/besökare börjar uppvisa symtom på arbetsplatsen?
Finns rutiner för hur utrymme där smittad person har vistats
ska städas?
Är det förmedlat till arbetstagarna hur länge smittade ska
vara ifrån arbetsplatsen innan de kan återvända?
Städning
Är det säkerställt med städpersonal att städning utförs i
tillräcklig omfattning för att minska smittspridning? Behövs
även egna rutiner för desinficering av allmänna ytor som
handtag etc?
Är det säkerställt att tvål / handsprit / engångshanddukar
fylls på regelbundet och i tillräcklig utsträckning?
För att minska eventuella risker för bakterier/virus, körs
diskmaskinerna i köket på 70°C vid varje disktillfälle?
För den generella inomhusmiljön, genomförs storstädning
minst en gång per år då:
• samtliga horisontella ytor, såsom bänkar, hyllor,
fönsterbrädor m.m. rengörs?
• samtliga armaturer dammtorkas?
• samtliga textilier byts eller tvättas?
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Ges information regelbundet till arbetstagarna för att minska
eventuell oro?
Erbjuds arbetstagare och chefer stöd via företagshälsovården
för de som önskar detta?
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