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Så här jobbar vi på Ed´s med att minska smittspridningen. 
 
I den löpande städningen: 
Vid städning i trapphusen fokuserar vi mest på handtag, knappar och hisspaneler och i 
tvättstugorna där hyresgästerna vistas en längre tid fokuserar vi på handtag, bokningstavlor 
och knappar på maskiner. 
 
Städningen sker med allrent och inte med ytdesinfektion. 
 
Detta gör vi av två skäl: 

1. Ytdesinfektion är nästintill omöjligt att få tag i för tillfället. Den ytdesinfektion som 
går att få tag i bör dessutom reserveras för sjukvården eller äldreboenden där den 
behövs som mest just nu 

2. Folkhälsomyndighetens anvisningar för rengöring, för att förebygga smittspridning, är 
att använda just allrent. Detta gäller även skolor och kollektivtrafik. SL använder just 
allrent för den utökade städningen i kollektivtrafiken 

 
 
Vårt förebyggande arbete: 

• Vi har minimerat antalet personer på kontoret från 6-7 till 2. Resterande jobbar 
hemifrån och undviker resor samt kontakt med övriga kollegor. 

• All personal i områdena är informerad om att vid minsta symptom så måste de 
hålla sig hemma tills de blir friska och därefter ytterligare 2 dagar 

• Alla våra områdesansvariga har mandat att skicka hem personal om de 
misstänker att de är sjuka 

• All personal är ombedd att regelbundet tvätta händerna eller använda 
desinfektionsmedel som finns i alla våra elbilar, att hålla avstånd från andra, att 
nysa eller hosta i armvecket och undvika sociala kontakter 

• All personal är informerad om att eventuell städning i lägenheterna och 
tvättstugorna skall senareläggas eller undvikas om det finns hyresgäster hemma 
(inne i tvättstugan) som vi misstänker kan vara sjuka 

• Alla våra internutbildningar har tillfälligt stoppats och kommer att återupptas 
längre fram när läget är under kontroll 

• Alla våra interna möte sker digitalt 

• Vi följer dagligen alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och 
anpassar oss efter det. 

 


