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Vad är ett coronavirus och covid-19?
Coronavirus är en stor virusfamilj som kan orsaka sjukdom hos djur och människor. Det är känt att flera
sorters coronavirus kan orsaka luftvägsinfektion hos människor, från vanlig förkylning till svårare sjukdomar
såsom mers (Mellanöstern respiratoriskt syndrom) och sars (svårt akut respiratoriskt syndrom). Det senaste
upptäckta coronaviruset orsakar coronavirussjukdomen covid-19. Covid-19 är den smittsamma sjukdom
som orsakas av det senast upptäckta coronaviruset.
Vilka är symtomen på covid-19?
De vanligaste symtomen på covid-19 är feber, trötthet och torrhosta. En del patienter kan känna av värk
och smärta, nästäppa, rinnande näsa, halsont och diarré. Symtomen är vanligen milda och börjar gradvis.
En del människor smittas, men utvecklar inga symtom och känner sig inte dåliga. De flesta (omkring
80 procent) blir återställda utan att behöva specialbehandling. Omkring en av sex som får covid-19 blir
allvarligt sjuka och får andningssvårigheter. Äldre människor och människor med tidigare hälsoproblem,
t.ex. högt blodtryck, hjärtproblem eller diabetes, löper större risk att bli allvarligt sjuka. Ungefär 2 procent
av de som har fått sjukdomen har dött. Människor med feber, hosta och andningssvårigheter ska kontakta
vården.
Hur kan jag skydda mig själv? Vilka försiktighetsåtgärder kan jag vidta för att undvika att bli sjuk?
CoorsTek har tillhandahållit affischer på olika språk som ska placeras på din anläggning. Håll dig
uppdaterad om den senaste information om covid-19-utbrottet som finns på Världshälsoorganisationens
(WHO) webbplats samt via de nationella och lokala hälsovårdsmyndigheterna. Covid-19 påverkar än så
länge mest människor i Kina, med en del utbrott i andra länder. De flesta som har smittats blir milt sjuka
och återhämtar sig, men viruset kan vara allvarligare för andra. Sköt om din hälsa och skydda andra genom
att göra följande:
•
•
•
•

•
•

Tvätta händerna regelbundet och noga med ett alkoholbaserat handrengöringsmedel eller med
tvål och vatten i 20 sekunder.
Håll ett avstånd på minst 1 m mellan dig själv och någon som hostar eller nyser.
Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
Se till att du och de i din närhet följer god andningshygien. Det innebär att du håller för munnen
och näsan med armvecket eller en pappersnäsduk när du hostar eller nyser. Släng
pappersnäsduken genast.
Stanna hemma om du inte mår bra. Om du har feber, hosta eller svårt att andas, sök läkare och
ring i förväg. Följ den lokala hälsovårdsmyndighetens instruktioner.
Håll dig informerad om de senaste nyheterna om covid-19. Följ råd från din vårdgivare, de
nationella och lokala hälsovårdsmyndigheterna eller din arbetsgivare om hur du ska skydda dig
själv och andra mot covid-19.

Var hittar jag CoorsTek-specifik information?
Gå till vår intranätsida för uppdaterad information. Du kommer åt sidan via intranäthemsidan genom att
välja
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Jag mår inte bra. Vad ska jag göra? Vem ska jag säga till?
Meddela genast din arbetsledare och HR-partner och gå sedan hem. CDC:s rekommendationer är att
stanna hemma och hålla dig avskild från andra människor och djur. Ring innan du går till vårdcentralen.
Min arbetskamrat är sjuk och är på jobbet. Vad ska jag göra?
Om du känner dig bekväm med att prata med arbetskamraten respektfullt och med omtanke, gör det.
Annars kan du ta upp frågan med din arbetsledare eller HR-partner. Som anställda ska ni känna att ni har
rätten att tala för er själva, och om ni känner er obekväma med att arbeta nära andra på grund av oro för
er hälsa, ge uttryck för det på ett respektfullt sätt. Vi måste alla arbeta tillsammans med att hitta lösningar
som får våra teammedlemmar att känna sig förstådda och som inte påverkar vår förmåga att utföra våra
arbetsuppgifter. Om nödvändigt, använd tillgänglig teknik, t.ex. konferenssamtal, Skype och Teams, för att
hålla möten.
En arbetskamrat är av asiatisk härkomst. Bör det oroa mig?
Länderna med högst risknivå är Italien, Iran, Kina, Sydkorea och Japan enligt CDC:s
reserekommendationer. Anställda ska inte trakasseras eller undvikas baserat på deras nationella ursprung.
Anta inte att det är troligare att någon av asiatisk härkomst har covid-19, enligt CDC.
Vid återkomst från privat- eller affärsresa till ett land med risknivå 2 eller 3 enligt CDC:s definition, ber vi
alla anställda att läsa riktlinjerna för egenbedömning innan de återvänder till jobbet.
Hur får jag information om påverkan på min anläggning?
Uppdatera din personliga information i Workday, inklusive hemtelefonnummer och/eller privat eller
företagsmobilnummer. På så sätt kan vårt ledarteam kommunicera brådskande uppdateringar gällande din
anläggning. Här finns ett hjälpmedel för att hjälpa dig komma igång.
Vad händer om jag smittas av viruset? Betalar CoorsTek sjukhusräkningen?
Om du smittas av covid-19 hanteras det på samma sätt som om du hade ådragit dig en annan sjukdom.
Du behandlar din vårdrelaterade fordran via din vårdgivare. CoorsTek är inte skyldigt att betala
sjukhusräkningar.
Vad händer med mitt jobb om jag blir sjuk och inte kan komma till arbetet?
Om du är hemma p.g.a. sjukdom i USA behandlas det som sjukfrånvaro, och du kan använda outnyttjad
ackumulerad betald ledighet. I USA och länder i Europa, Mellanöstern och Asien ger din HR-partner
information gällande sjukfrånvaro och annan frånvaro och hur det påverkar din förmåner.
Hur vet jag om jag har influensa eller covid-19?
Sök vård och råd hos din vårdcentral. Vårdcentralen granskar riskfaktorerna för influensa eller covid-19,
rekommenderar testalternativ och ger råd om behandling.
Vad händer om fall av viruset rapporteras på våra anläggningar?
Om en CoorsTek-anläggning har utsatts för en känd exponering av covid-19 följer vi statliga
rekommendationer gällande kända exponeringar, vilket kan inkludera desinficering av anläggningen.
Bör jag ha munskydd på mig på jobbet?
Världshälsoorganisationen anger att de som inte uppvisar luftvägssymtom (t.ex. hosta) inte behöver
använda munskydd. WHO rekommenderar att munskydd används av de som uppvisar symtom på covid19 samt de som vårdar personer med symtom såsom hosta och feber.
Skyddar influensavaccin mot coronavirus (covid-19)?
Nej. Det finns för närvarande inget vaccin mot covid-19.
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Jag ska ut på en nödvändig affärsresa som har godkänts av ELT. Vad händer om jag blir sjuk under
resans gång?
Se CoorsTek Travel Safety Program. När du bokar resan får du ett e-postmeddelande från WorldAware.
Följ länken för att skapa din profil och hämta mobilappen till din telefon. Du kan använda hjälplinjeknappen
för att ringa upp WorldAware för att få hjälp med läkarvård och andra sjukvårds- eller säkerhetsfrågor.
Numret kan också sparas i dina kontakter.
Om du bokar dina affärsresor via Cain Travel (eller för resenärer från andra länder än USA och Kanada) –
skicka resebeskrivningen till coorstektrips@tripsync.worldaware.com. Du får då ett välkomstmeddelande
via e-post samt alla resevarningar och -tjänster. Vi har en hjälplinje som du kan nå direkt via +1 443 221
4977 om du behöver hjälp med sjukvårds- eller säkerhetsfrågor när du befinner dig på affärsresa.
Jag planerar att resa utomlands på en privatresa. Kan jag komma tillbaka till jobbet?
Vid återkomst från en privat- eller affärsresa till ett land med risknivå 2 eller 3 enligt CDC:s definition, ber vi
alla anställda att läsa riktlinjerna för egenbedömning innan de återvänder till jobbet.
Patienter med bekräftad covid-19 ska hållas isolerade i hemmet tills risken för sekundäröverföring till andra
anses vara låg. Beslutet att avbryta isoleringsåtgärder ska göras från fall till fall och i samråd med vårdgivare
och delstatliga och lokala hälsovårdsmyndigheter. Läs CDC:s åtgärder när du är sjuk.

Källor
Världshälsoorganisationen
CDC USA
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Robert Koch Institut, Tyskland
Japans ministerium för hälsa, arbete och välfärd
Sydkoreas centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Folkhälsomyndigheten, Sverige
Nederländernas nationella institut för folkhälsa och miljö, RIVM
Storbritanniens riktlinjer för covid-19
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