
 

 

POLICY CORONAVIRUSET (2019-nCoV/COVED19)  

Nedan följer riktlinjer gällande coronaviruset. Riktlinjerna gäller omgående samt gäller alla anställda samt aktiva ledare och 
spelare inom Segeltorps IF. Vi följer utvecklingen via folkhälsomyndigheten och UD gällande hur vi som arbetsgivare och 
förening rekommenderas att agera.  

Syftet med denna policy är att alla anställda samt ledare och aktiva skall känna sig trygga och säkra i sitt arbete och 
idrottsengagemang. Segeltorps IF vill även ta sitt samhällsansvar och göra vad vi kan för att begränsa en eventuell 
smittspridning. 

KORT FAKTA OM CORONAVIRUSET  
 
Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus som fått namnet 2019-nCoV. De allra flesta 
blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare 
sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna 
hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område 
med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset. 
(Folkhälsomyndigheten) 

RIKTLINJER FÖR SEGELTORPS IF 

• Om du som anställd eller anhörig har befunnit er i smittspridningsområden ska du arbeta hemifrån under 
inkubationstiden, 14 dagar. Tänk på att informera din närmsta chef telefonledes 

• Om du som aktiv ledare eller spelare har befunnit er i smittspridningsområden ska du undvika att närvara i 
ordinarie verksamhet under inkubationstiden, 14 dagar. Tänk på att informera din närmsta lagledare/tränare alt 
resp kansli telefonledes 

• Om du har varit i ett område med pågående smittspridning och uppvisar luftvägssymtom såsom hosta, feber eller 
andningssvårigheter, ring 1177 och vidta åtgärder för att minimera smittspridning 

• Om du som anställd konstateras smittad så ansöker man om smittbärarpenning hos Försäkringskassan och håller 
sig hemma från arbetet under sjukdomsperioden. Tänk på att informera din närmsta chef telefonledes 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning  

• Allmän oro för smitta är inget giltigt skäl att få smittbärarpenning eller att stanna hemma från sin arbetsplats  
• I övrigt gäller samma rekommendationer som vid ”vanlig” influensa, håll god handhygien samt undvik kontakt 

med händer i ansiktet  

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN SAMT UD 

För senast uppdaterad information gällande smittspridningsområden, se information här:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/reserekommendationer-
fran-ud/  



 


