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 Till arbetsgivare i Västernorrlands län 
 
  

 
Vädjan till länets arbetsgivare att se över sina 
smittskyddsåtgärder på sin arbetsplats.  
 
Vecka 14 hade Västernorrland flest smittfall i landet per 100 000 invånare. 

Genom kontinuerliga avstämningar mellan länsstyrelsen och smittskyddet på 

Region Västernorrland får vi rapporter om att det framförallt är två grupper 

som sticker ut i smittspridningen; barn och unga och bland människor på 

arbetsplatser. Utvecklingen är väldigt oroande och vi behöver kraftsamla 

tillsammans för att minska trycket på sjukvården och för att plana ut 

smittkurvan. 

 

Därför vädjar jag nu till er arbetsgivare i Västernorrland:  

Se över era smittskyddsåtgärder en extra gång, fundera på vad som kan 

förändras eller förstärkas på just Er arbetsplats som förhindrar 

smittspridningen.  

 

Det kan handla om att sätta upp tydlig information till medarbetare och 

kunder, erbjuda munskydd, markera avstånd på golv som visar lämpligt 

avstånd i kön till kaffeautomaten, möblera om och skapa utrymme för att 

undvika trängsel, erbjuda digitala alternativ i arbetet, genomföra möten och ta 

raster utomhus, anpassa luncher och raster så att så få som möjligt samlas vid 

samma tidpunkt. Många små insatser kan göra stor skillnad!  

 

Jag vet att det är många arbetsgivare som gör sitt yttersta kring 

smittskyddsåtgärder, dela med er av era tips och prata med era anställda en 

extra gång om hur viktigt det är att rekommendationerna på arbetsplatsen 

följs. 

 

Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att bryta den negativa trenden.  

Tack för Era insatser! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
Berit Högman 

Landshövding Västernorrland 
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Läs mer: 
 

Smittrisker på arbetsplatsen - Arbetsmiljöverket (av.se) 

Checklista och goda exempel för dig som verksamhetsansvarig (msb.se) 

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/smittrisker-pa-arbetsplatsen/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/stod-verksamhetsansvariga/checklista-och-goda-exempel-for-dig-som-verksamhetsansvarig/

