Senest opdateret den 6. marts 2020

Vejledning og rådgivning fra DPT om coronavirus (COVID-19)
Denne vejledning er målrettet medlemsvirksomheder i Dansk PersonTransport og skal give
et overblik over, hvordan man som virksomhed bedst håndterer den aktuelle situation.
I Danmark er der nu konstateret flere tilfælde af ny coronavirus.
DPT anbefaler, at virksomheden og medarbejderne nøje følger de anvisninger og
råd, der kommer fra Sundhedsstyrelsen – hverken mere eller mindre.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger er derfor også udgangspunktet for denne
vejledning.
Hold jer løbende opdateret på www.sst.dk/corona
1. Hvor sikrer vi, at vores medarbejdere er generelt opdaterede om corona-virus?
Henvis jeres medarbejdere til Sundhedsstyrelsens vejledning på www.sst.dk/corona eller på
telefonnummer 72 22 74 59 (mandag - fredag 8.30 - 15.30).
Her er svar på de fleste spørgsmål som jeres medarbejdere kan stille. Både som
medarbejdere og som privatpersoner.
Læs mere på: www.sst.dk/coronavirus
2. Hvordan mindsker vi risikoen for smitte på arbejdspladsen?
Følg Sundhedsstyrelsens råd:
1.
2.
3.
4.
5.

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

Virksomheden kan understøtte denne adfærd ved:
1. Gør det let for medarbejderne at få adgang til håndvask med sæbe.
2. Print denne plakat med instruktion og hæng den op på relevante steder

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

3. Opsæt eventuelt dispenser med håndsprit i fællesområder som kantine, åbne
kontorlandskaber, toiletter mv.
Bemærk Sundhedsstyrelsens anbefaler ikke at raske personer anvender ansigtsmasker og
værnemidler i det offentlige rum.
Læs mere på: www.sst.dk/coronavirus
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3. Specialkørsel: Skal man tage særlige forholdsregler, hvis man kører man med
sygdoms- og alderssvækkede personer?
Ja. Den 3. marts 2020 blev det offentliggjort som et krav fra sundhedsmyndighederne, at
sundhedspersonale skal være hjemme (karantæne) 14 dage, hvis de har besøgt et af de fire
områder, der har været hårdt ramt af coronavirusset.
Hvis du udfører flextrafik, taxikørsel eller specialkørsel for trafikselskaber, kommuner eller
regioner, der omfatter handicapkørsel, patientbefordring, kørsel til genoptræning, plejehjem
og lignende bør du tage kontakt til din ordregiver og aftale om anbefalingen om karantæne
for sundhedspersonale også skal gælde for chauffører.
Læs mere om www.sst.dk/coronavirus hvor det er beskrevet, hvordan du skal forholde sig
som arbejdsgiver og som medarbejder, hvis man arbejder i sundheds- og ældresektoren.
4. Medarbejdere: Hvad skal vi være opmærksomme på ift. personaljura – f.eks. i
forhold til rejser, sygdom, karantæne og fravær hos medarbejderne?
Kontakt din arbejdsgiverforening, hvis du har spørgsmål og udfordringer ift. sygdom, fravær
m.m. relateret til det aktuelle virus-udbrud. Både Dansk Industri og Dansk Erhverv har svar
på de mest udbredte spørgsmål om corona-virus og personalejura på deres hjemmeside.
Læs mere på: www.di.dk og www.danskerhverv.dk

5. Hvordan kan corona-virus påvirke vores forretning og omsætning?
Corona-epidimien har allerede haft stor betydning for den globale økonomi og kan også få
betydning for jeres virksomhedsdrift på forskellig vis. F.eks. ved at en kunde aflyser en
aftalt ordre med henvisning til corona-virus. Tilsvarende kan I blive forhindret i at levere en
aftale ordre pga. udeblivende leverancer.
-

Vær opmærksom på ordrebogen, og hvilke fremtidige aftaler og leverancer, der kan blive
påvirket.

-

Vær opmærksom på de indgåede aftaler, kontrakter og købsaftaler og herunder force
majeure klausuler, betingelser for aflysning og afbestilling osv.
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