Information till de anställda i Brändö kommun 24.6.2020

Till alla anställda i Brändö kommun:
Med anledning av utveckling i Finland och Åland gällande spridningen av Covid-19 viruset. Statsrådets
beslut om undantagstillstånd upphörde 16 juni 2020. Rekommendationer och bestämmelser på basen
av annan lagstiftning (t.ex. smittskyddslagen) gäller fortfarande. Observera att informationsläget
ändras hela tiden. Vi återkommer med information när det behövs.
För tillfället gäller följande för kommunens personal:
Arbetsresor
-

Arbetsresor utanför Brändö kommun endast av vägande skäl (bör godkännas av förman)
Många möten, skolningar etc går att ordna per distans

Resor till utlandet
-

Det är fortfarande begränsningar och rekommendationer för resande utanför Finland i kraft.
Kommunens anställda bör följa dessa rekommendationer. Eftersom läget ändras snabbt så ska
var och en anställd som planerar resa utanför Finland kontrollera vilka rekommendationer som
gäller. Mera information finns på Statsrådets hemsida under ”Begränsningar och
rekommendationer” och sedan längs ner under fliken ”Resor över Finlands gränser”. De som
anländer till Finland från de flesta länder rekommenderas självmant hålla sig i karantän i 14
dygn. I skrivande stund behövs ingen karantän för resenärer från Norge, Danmark, Island,
Estland, Lettland och Litauen.

-

Personal som reser utanför Finland till resmål med gällande karantänsrekommendationer ska
vara frånvarande från arbetet i 14 dagar efter återkomst. För denna tid betalas ingen lön. Det
är dock möjligt att ta ut semesterdagar, semesterpenningsdagar eller kompensationsledighet
under denna tid enligt överenskommelse med förmannen. Det går även att komma överens
om distansarbete förutsatt att de sedvanliga arbetsuppgifterna i det stora hela går att sköta
på distans. En individuell helhetsbedömning av frånvaro görs i samråd med förman.

Sjukdom
-

På egen anmälan får man vara sjuk hemma i 7 dagar (utökat från 3 dagar)
Om du är sjuk får du lön enligt normala regler för sjukfrånvaro
Stanna hemma vid förkylningar, feber och andra symtom på luftvägsinfektioner tills du varit
symtomfri en dag (för social- och hälsovårdspersonal gäller två symtomfria dagar).

Konkreta frågor gällande ditt arbete
-

Riktas till din närmaste chef

Alla behöver hjälpa till att stoppa viruset så det inte sprids.
God hygien är det bästa sättet att förhindra coronaviruset och alla andra virus från att spridas.
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Om du inte kan tvätta händerna, använd
handdesinfektion.
• Skydda din mun när du hostar eller nyser. Använd till exempel en näsduk eller armvecket. Hosta
eller nys inte i din hand. Håll dig på minst en meters avstånd från någon som hostar eller nyser.
• Ta inte i handen när du hälsar på någon.
• Besök inte sjuka personer.
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