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Uppdaterad information till anställda om 
Coronaviruset 
 
Vad gäller för barn och ungdomar i våra verksamheter 
Vi inom Dibber värnar våra viktigaste värden och följer i all vår verksamhet 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som du hittar på deras hemsida 
www.folkhalsomyndigheten.se. Det är viktigt att vi alla känner till rekommendationer som 
gäller både för Dibbers verksamheter och för oss alla som privatpersoner. Vi behöver även 
löpande uppdatera oss på eventuella förändringar, vilka vi kommunicerar ut via Teams.  
 

 
 
Vi undviker att barn och elever i våra verksamheter vistas på platser och vid evenemang 
utanför våra egna lokaler där dom skulle riskera större folksamlingar. Det kan innebära att 
tidigare planerade aktiviteter ställs in. Vi lägger löpande ut information till vårdnadshavare 
på vår hemsida https://dibber.se/blogg/information-om-coronaviruset-covid-19. Notera att 
sidan kan vara svår att öppna med Internet Explorer - använd gärna Chrome. 
  
Vad gäller för oss som arbetar inom Dibber, inklusive konsulter och vikarier 
Som arbetsgivare avråder vi från tjänsteresor som inte är nödvändiga och vi minimerar 
fysiska möten samt antalet deltagare vid möten som genomförs. Vi använder med fördel 
webbmöten via Teams. Tidigare möjlighet till viss ersättning vid egen avbokning av resa till 
riskområden upphör. Detta på grund av att Utrikesdepartementet sedan en tid avråder från 
alla utlandsresor och särskilda riskområden inte längre definieras av Folkhälsomyndigheten 
på grund av allmän samhällsspridning i flertalet länder. 
 
Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga fall, uppmanas att stanna hemma. Vid 
behov kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177. Vid allmänna frågor om Corona kan du 
ringa 113 13. Om du tillhör riskgrupp eller är särskilt infektionskänslig ska du kontakta 
behandlande läkare för bedömning. En länk till värdefull information kring vad som gäller 
rörande sjukfrånvaro och liknande finns här: Corona Q&A. 
 
Inom vår verksamhet gör vi en viktig samhällsinsats som bland annat innebär att 
vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner kan gå till arbetet. Det är därför viktigt att vi 
anstränger oss för att minska smittspridning och hålla våra verksamheter öppna. Även 
hösten kan bli tuff, varför vi alla i sommar behöver ta ut välförtjänt semester i sommar. Tack 
för dina insatser! 
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