Information med anledning av coronaviruset
Pingst som arbetsgivare följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset. Vi tar del av
Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på
krisinformations hemsida:

https://www.krisinformation.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ (info även på andra språk)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Pingst kommer därför inte genomföra några tjänsteresor till de riskområden som räknas upp på
denna hemsida. Vi uppmanar också medarbetare och församlingar som planerar att ta emot
besök från dessa områden att hålla sig uppdaterade med myndigheternas råd eftersom läget
snabbt kan förändras.
Vid resor görs en riskanalys
Vi vill alltid vara restriktiva med internationella resor utifrån ett miljö- och ekonomi perspektiv och i
samband med coronaviruset blir vi därför extra restriktiva. Våra medarbetare ska helt avstå från
resor till de områden i världen som finns om nämnda på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/
Alla utlandsresor ska meddelas och planeras med närmaste chef. Som tidigare gäller att det ska
genomföras en risk- och säkerhetsanalys före resor eller tjänstgöring i katastrof-, kris- eller
konfliktdrabbat område. Ansvar ligger på närmaste chef. Alla flygbiljetter som bokas ska vara
avbokningsbara (även om det blir en merkostnad av detta val om en resa bokas om eller blir
inställd).
Privata resor
Vi avråder även starkt våra medarbetare att genomföra privata resor till de riskområden som finns
på krisinformations hemsida.
Tjänstereseförsäkring
Särskilda regler gäller i samband med resor eller sjukdom som uppkommer i samband med
coronaviruset, se nästa sida.
Kommande större samlingar
För närvarande planeras inga möten eller andra samlingar att ställas in utan kunna genomföras
enligt plan.
Hur ser vi på om medarbetare varit i något av de berörda länderna före dessa
rekommendationer och återkommer till jobbet?
Rekommendationen är att arbeta hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande
symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras
anvisningar. Man ska också sjukanmäla sig och stanna hemma från jobbet. Även nära anhöriga
ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet
eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett
toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att
spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller
där du är nära andra.
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Tjänsteförsäkring ERV (bokad via Pingst Försäkring)

Ersättning för personer på tjänsteresa som inte kan åka hem som planerat pga. av karantän.
Intyg behöver bifogas skadeanmälan.
Merkostnader för förlängd vistelse: Om den försäkrade tvingas förlänga sin tjänsteresa på
grund av att det inte är möjligt att resa hem som planerat på grund av karantän,
naturkatastrof eller liknande händelse lämnas ersättning, efter godkännande av Europeiska
ERV, för merkostnader för boende och resa. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 SEK per
försäkrad.
Avbeställning: försäkringen gäller om resan är bokad innan UD:s avrådan kom (26/1).
Försäkringen gäller endast vid avbokning till det område UD avråder ifrån - inte på grund av
rädsla för att resa till andra destinationer.
Evakuering: För att man ska kunna få ersättning för evakuering behöver landet komma med
på ERV:s högrisklista eller att Europeiska ERV tar ett beslut om att ersätta.
Utlandsplacering: Om expatriaten är på resa. Merkostnader för förlängd vistelse Om den
försäkrade tvingas förlänga sin resa/tjänsteresa på grund av att det inte är möjligt att resa
hem som planerat på grund av karantän, naturkatastrof eller liknande händelse lämnas
ersättning, efter godkännande av Europeiska ERV, för merkostnader för boende och resa.
Högsta ersättningsbelopp är 50 000 SEK per försäkrad.
Evakuering, samma som ovan.
Blir man sjuk pga coronaviruset under sin tjänsteresa/utlandsplacering gäller försäkringarna
som vanligt för den vård man behöver.
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