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Internt direktiv med anledning av det nya coronaviruset – 
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Med anledning av coronaviruset har Tanums kommun tagit en 
gemensam ställning till hur vi ska agera 

Syftet med dessa direktiv är att vi ska ha ett gemensamt förhållningssätt till hur 

vi inom kommunen bemöter eventuella uppkomna situationer kring corona-

viruset. Direktivet kommer uppdateras vid behov. 

 

Kommunledningen uppmanar alla medarbetare och förtroendevalda att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika alla icke nödvändiga 

resor.  

 

Direktiven nedan gäller inom samtliga kommunala verksamheter och bolag. 

 

Har du varit i områden med samhällsspridning? 

Om du varit i ett område med samhällsspridning gäller följande:  

 

• Medarbetare utan symtom – du ansvarar för att kontakta din närmaste 

chef innan du återvänder till arbetsplatsen för en individuell 

riskbedömning. Som chef utgår du ifrån den mall för riskbedömning 

som skickats ut.  

 

• Praktikanter eller motsvarande som vistats i område med 

samhällsspridning avstår vi från att ta emot tills inkubationstiden på 14 

dagar har gått. 

 

• Besökare från länder som klassas som riskområden avstår vi från att ta 

emot tillsvidare. 

 

• Förtroendevalda som vistats i riskområden ska ta kontakt med 

kommunstyrelsens ordförande för bedömning i varje enskilt ärende. 

Efter utlandsvistelse gäller 14 dagars ”karantän”.  

 

Har du symtom?   

Stanna hemma vid uppvisande av symtom på luftvägsinfektion som hosta, 

snuva, feber eller ont i halsen. Glöm inte att kontakta din chef.  
 

Närmaste chef ska rapportera in misstänkt eller bekräftad coronavirussmitta till 

respektive förvaltningschef som meddelar kommunchefen och HR-chefen. 

 
 

mailto:kommun@tanum.se
http://www.tanum.se/


  2 

 

 

 

 

Distansarbete 

Distansarbete ska, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, ses som norm. 

Respektive förvaltningschef ansvarar för att organisera arbetet inom respektive förvaltning.  

 

Resa i tjänsten 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avstår från alla 

tjänsteresor tillsvidare om inte tjänsteresan bedöms som absolut nödvändig. 

Förvaltningschef, och för förtroendevalda med kommunstyrelsens ordförande, 

bedömer om en resa är absolut nödvändig eller inte.  

 

Allmänt 

• Verksamhetsansvariga ska följa händelseutvecklingen noggrant och 

kontinuerligt. Informationen uppdateras hela tiden. Tänk på att vara 

källkritiska. Verksamhetsansvariga ska se till att det finns goda 

förutsättningar för god handhygien inom verksamheterna.  

• Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens råd  

• Det finns särskilda interna instruktioner för omsorg och skola. Dessa 

finns på intranätet och kan komma att uppdateras  

 

Vi hänvisar till följande sidor för ytterligare information och stöd: 

www.krisinformation.se  

www.folkhalsomyndigheten.se 

Följ även vad vi skriver på Tanums kommuns intranät.  
 

Nationellt informationsnummer vid allmänna frågor om coronavirus, ring 113 13. 

 

 

Direktivet fastställt den 31 mars 2020.  

 

 

Liselotte Fröjd     Ulf Ericsson 

Kommunstyrelsens ordförande/   Kommunchef  

Krisledningsnämndens ordförande 

http://www.krisinformation.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/

