Profsafe’s säkerhetsåtgärder angående Coronavirus
Profsafe Gruppen följer den allvarliga Corona-situationen och har redan vidtagit försiktighetsåtgärder för att
skydda våra kunder och anställda på bästa möjliga sätt.
Profsafe för även samtal med leverantörer och underleverantörer för att på bästa sätt säkra material och på
bästa sätt minska påverkan på leveranser beroende på händelserna.
I nuläget ser vi inga kritiska brister i värdekedjan då vi har välfyllt råmateriallager och färdigvarulager.
Vår säljkår står till ert förfogande i första hand via telefon och epost.
Vi upprätthåller de nödvändiga arbetsinsatserna i fabrik och på lager för att säkerställa leveranser till våra
kunder.
För att undvika leveransförseningar uppmanas Ni skicka Era beställningar snarast.
Profsafe kommer hålla sig uppdaterad om situationen fortlöpande och hoppas att vi tillsammans kan bidra till att
minska risken för spridning och därmed hjälpa vården av våra äldre och svaga medborgare.
Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög både vad gäller
importfall och inhemsk smitta. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i Sverige och omvärlden. Dessa
säkerhetsåtgärder kan komma att ändras utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters direktiv.
Profsafe AB är måna om säkerheten för de som arbetar och vistas i våra lokaler. Därför har Profsafe infört
begränsningar.
-Resor till riskområden enligt Folkhälsomyndigheten är inte tillåten och övriga resor ska undvikas.
-Medarbetare som befunnit sig i de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut, ska stanna hemma och
arbeta hemifrån 14 dagar efter sin resa. Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde
ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning.
Även om det handlar om en vanlig förkylning så ska den drabbade stanna hemma, och arbeta hemifrån för att undvika
smittspridning. Rapportering sker till närmsta chef.
Medarbetare inom Profsafe Gruppen bör inte tillsvidare delta i mässor, nätverksträffar och liknande där större
folksamlingar kan väntas samlas.
Medarbetare inom Profsafe Gruppen ska undvika handhälsningar vid kontakter.
Fysiska möten skall i möjligaste mån undvikas och istället hållas som telefon-/ eller videomöte.
Vid fysiska möten bör säkerställas att övriga personer inte befunnit sig i riskområden de senaste 14 dagarna.
Profsafe AB ska i möjligaste mån säkerställa även att likvärdiga riktlinjer finns hos underleverantörer, partners och
kunder som vi kommer i kontakt med i vederbörandes lokaler.
Profsafe AB’ lokaler är utrustade med desinfektionsmedel, tvål och engångshanddukar för att säkerställa en hög
hygienfaktor.
Våra anställdas och våra kunders hälsa är vår högsta prioritet! Tack för visad förståelse!
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