
Riskbedömning inför arbete hos kund under Coronatider 

Benämning
Riskbedömning inför arbete hos kund under Coronatider

Beskrivning eller instruktion
Riskbedömning ska göras enligt AFS 2001:1 § 8 systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistan är ett stöd till riskbedömning och utgår 
från att minska risk och hastighet av smittspridning för medarbetare/kunder och för att kunna säkra våra samhällskritiska 
basleveranser. 

Länk till referensmaterial, URL

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott

 
Länk till referensmaterial, benämning

 AFS 2001:1 § 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kan användas inom

Övik Energi AB

 
Kan användas vid följande riskhanteringstyper
Personlig checklista Riskanalys Övrig

Nr Fråga Ok (kan både
vara ja alt nej
oavsett färg)

Åtgärd N/A Information

1 Riskbedömning inför arbete hos kund under Coronatider

1.1 Jag är symtomfri. Det 
innebär att jag inte har 
hosta, snuva, feber 
eller andra 
sjukdomssymtom.

Stanna hemma vid minsta lilla 
sjukdomssymptom.  Följ 
Folkhälsomyndighetens råd vid återgång 
i arbete. Även vid väldigt milda 
sjukdomssymtom kan du utsätta kunder 
och medarbetare för smitta.

Känner du dig sjuk med symtom som 
snuva, hosta eller feber ska du försöka 
låta bli att träffa andra människor. Det 
gäller även om du bara känner dig lite 
sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller 
skolan. Det är viktigt att inte riskera att 
smitta andra.

Folkhälsomyndigheten 2020-11-17 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smi
ttskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/.

1.2 Jag har undersökt om 
kunden jag ska besöka 
är 70 år eller äldre 
och/eller i riskgrupp

FHM bedömer att det inte längre finns 
någon anledning att hålla fast vid den 
särskilda rekommendationen för 
personer som är 70 år och äldre, samt för 
riskgrupper som har omfattats av samma 
råd som under våren. 

Men – det är viktigt att komma ihåg: 
Ålder är den främsta riskfaktorn för att 
drabbas av allvarlig sjukdom och död till 
följd av covid-19.

Personer som är  70 år och äldre, eller 
tillhör en riskgrupp, omfattas nu av de 
allmänna råd som gäller för alla. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smi
ttskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/skydda-dig-och-
andra/rad-och-information-till-
riskgrupper/information-till-aldre/
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Nr Fråga Ok (kan både
vara ja alt nej
oavsett färg)

Åtgärd N/A Information

1.3 Jag har säkerställt före 
besöket att kunden jag 
ska besöka inte är sjuk 
och/eller att det finns 
andra personer i 
hushållet som har varit 
sjuka inom den närmsta 
tiden? 

Finns det förhöjd risk för smitta ska du 
fundera om arbetet är akut alternativt om 
det kan senareläggas. Om arbetet 
behöver utföras, ta ställning till om och 
vilken skyddsutrustning som behövs 
samt säkerställ i dialog med kunden före 
besöket att avstånd kan säkerställas.

1.4 Jag har tagit ett  
egenansvar i att 
uppdatera mig med 
senaste informationen 
om hur Covid-19 smittar 
och hur jag ska undvika 
sprida smitta vidare 
genom 
Folkhälsomyndighetens
hemsida.

Spridning av covid-19  (SARS-CoV-2) 
sker framför allt vid nära kontakter mellan 
personer genom så kallad droppsmitta. 
När en infekterad person nyser, hostar, 
talar eller andas ut sprids små droppar till 
omgivningen. Smittan kan ta sig in i 
kroppen både via inandning eller genom 
att man rör med orena händer i ögon 
eller på slemhinnor i näsa och mun. 
Covid-19 räknas inte som en luftburen 
smitta.

Smitta kan också spridas genom kontakt 
med förorenade ytor eller föremål men 
det finns idag inget som pekar på att 
denna spridningsväg har annat än en 
liten roll i den pågående pandemin.

Undvik att bli smittad.
Genom att vara noga med att hålla 
avstånd till andra människor i offentliga 
miljöer, tvätta händerna ofta med tvål och 
varmt vatten, hosta och nysa i 
armvecket, undvika att röra vid ansiktet 
(ögon, näsa, mun), samt att stanna 
hemma när man är sjuk kan alla bidra till 
att minska risken för smittspridning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smi
ttskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

1.5 Jag har identifierat 
vilka arbetsmoment 
som kan innebära 
smitta i min 
riskbedömning? 

Kommer det vara andra människor i 
närheten av mig när jag utför mitt arbete? 
Kan möjlighet att hålla avstånd under 
besöket säkerställas? Finns det möjlighet 
att tvätta händer före och efter besöket? 
Kräver mitt arbete användandet av 
personlig skyddsutrustning? 

Tänk på att om man väljer att använda 
munskydd och/eller handskar är det 
viktigt att använda en godkänd/rätt sort 
och att användningen sker på rätt sätt.

1.6 Jag har kommunicerat 
med kund innan 
besöket hur Övik 
Energi (med egen 
personal och/eller med 
hjälp av entreprenör) 
kommer att utföra 
arbetet för att minska 
smittspridning.

Planera tillsammans med kunden om 
möjligt för att undvika social/fysisk 
kontakt under besöket.
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