
 

 
Arbetsmiljöarbete under Coronapandemin 

 
   
 

Information till alla skyddsombud i Västbo-Östbo 
 

Det har inte undgått någon vad som händer i vårat samhälle och inte minst på våra 
arbetsplatser p g a convid-19. Därför skriver nu vi regionala skyddsombud på 
avdelningen gemensamt till alla er lokala skyddsombud på våra arbetsplatser. 
 
Efter direktiv om säkerhet och hälsa för alla människor kan vi inte besöka eller stödja 
er på plats som tidigare. Vid akuta ärenden gör vi en riskbedömning för hur mötet 
skulle kunna ske i sådana fall. Detta innebär inte att ni inte kan nå oss via telefon 
eller mail under denna tid för råd och stöd. Längst ner i detta informationsbrev finner 
ni våra kontaktuppgifter. Tveka inte att höra av er till oss. 
 
 

Viktigt gällande arbetsmiljön 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska inte stanna upp i och med detta virus och 
arbetsgivarnas ansvar har inte förändrats. Det är nu ännu viktigare att ni fortsätter det 
systematiska arbetsmiljöarbetet då vi har ännu ett hot mot vår hälsa på våra 
arbetsplatser. Vi kollektivt anställda kan inte välja att arbeta hemma då våra maskiner 
inte går att flytta någonstans. Det lokala arbetsmiljöarbetet ska fortlöpa och det 
innebär att ni ska hitta lösningar på hur ni gemensamt fortsätter detta på era 
arbetsplatser och samtidigt följer de rekommendationer som myndigheter ger ut 
fortlöpande. Ni ska vara delaktiga i detta arbete och ta er tid att löpande genomföra 
riskbedömningar när läget förändras. Ni ska riskbedöma eran verksamhet mot 
convid-19 och komma fram till åtgärder för att förhindra smittspridning. Nedan finner 
ni länkar ifrån Förbundet, Avdelningen, Arbetsmiljöverket och Prevent med 
information om vad som gäller och hur ni ska agera. Se nu till att ta hand om er själva 
och varandra så ses vi när detta är över. 

 
Med vänliga hälsningar 
Pauli Bark, Arbetsmiljöansvarig IF Metall Västbo-Östbo 
 

   



 
 
 

 

IF Metall 
 

Följande länkar tar er till förbundets och avdelningens informationssidor angående 
Coronaviruset. Det finns en hel del nyttig information vad som gäller i denna situation 
för våra medlemmar. Sidorna uppdateras löpande. 

 
https://www.ifmetall.se/aktuellt/fragor-och-svar-om-nya-corona-viruset/ 

 
https://www.ifmetall.se/aktuellt/nyheter/fran-avdelningarna/vastbo-ostbo/2020/stangt-for-besok-

och-mer-viktig-information/ 
 

 

Arbetsmiljöverket 

Det nya coronaviruset har riskklass 3 

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att hantera det nya 

coronaviruset SARS-CoV-2 som riskklass 3. Riskklass 3 omfattar smittämnen som 

kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att 

bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam. 

Lagstödet för bedömningen finns i 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) 

om smittrisker, där det står att om ett smittämne saknas i föreskrifternas förteckning 

över virus, så ska den högre riskklassen väljas. Du kan läsa mer om riskklasser och 

klassificering av smittämnen i följande länk: 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-

risker/anvandning-av-mikroorganismer/forebygg-riskerna-med-mikroorganismer/riskklasser-

och-klassificering-av-smittamnen/ 

 

Smittrisker vid corona 

På den här sidan finns information om smittrisker kopplade till corona ur ett 

arbetsmiljöperspektiv, och hur man ska förebygga riskerna. 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-

risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/smittrisker-vid-corona/ 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att göra en riskbedömning där du 

ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda 

för coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

 

Bedöm riskerna 
 

Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och som för alla 

risker behöver du som arbetsgivare undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i 

just din verksamhet. En sådan riskbedömning är till hjälp för att komma fram till vilka 

åtgärder som blir bäst. Åtgärderna kan vara av flera slag. Om risken inte kan tas bort 

helt handlar det många gånger om att hantera risken, till exempel med särskilda 

rutiner, som att ändra sina städrutiner, instruktioner eller informationsinsatser. Ett 

annat exempel på att hantera eller minimera en risk är att använda personlig 

skyddsutrustning. 

 

Anpassning 

Undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver alltid anpassas till den 

verksamhet man bedriver och hur arbetsuppgifterna ser ut. Coronaviruset var en 

okänd risk för oss alla för bara några månader sedan. Därför är det viktigt att följa 

den kunskapsutveckling som nu sker på området för ett effektivt arbetsmiljöarbete. 

Ny kunskap om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan också innebära att 

undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver omprövas oftare än annars. 

Det nya coronaviruset för med sig fler risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. 

Exempel på en sådan risk är den oro arbetstagare känner, som också behöver 

undersökas, riskbedömas och åtgärdas. 

Du kan hitta mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete och 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker i länken nedan: 

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-

risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/systematiskt-arbetsmiljoarbete-och-

riskbedomning/ 
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Prevent 

Nästan alla arbetsplatser berörs av det nya coronavirusets spridning. 

Myndigheternas rekommendationer uppdateras ständigt, och företagen måste vara 

beredda att förändra sina egna riktlinjer och rutiner med kort varsel. Här hittar du tips, 

mallar och checklistor som hjälper er i arbetsmiljöarbetet. Det finns även en 

checklista speciellt framtagen för Corona och convid-19. 

https://www.prevent.se/amnesomrade/coronaviruset/ 

 

Kontaktuppgifter Regionala skyddsombud 

 

- Pauli Bark (Arbetsmiljöansvarig) 
Mail: pauli.bark@ifmetall.se 
Tel: 076 050 73 78 
 
- Henrik Olsson 
Mail: holsson96@yahoo.se 
Tel: 070 265 46 00 
 
- Luan Rizani 
Mail: luanrizani7@hotmail.com 
Tel: 076 264 16 22 

- Sebastian Lindberg 
Mail: sebastian.lindberg@ifmetall.se   
Tel: 070 305 88 33 

 

Glöm inte att hålla er uppdaterade fortlöpande via 
Myndigheternas kanaler och skydda er själva och alla 

andra 
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