Vanliga frågor om riktlinjer för munskydd – Nya sätt att arbeta fas 1
Fråga: Varför kräver CoorsTek att munskydd ska användas?
Svar: Munskydd kan bidra till att bromsa virusspridningen. De hjälper till att stoppa droppar i
utandningsluften från näsa eller mun, vilket är speciellt viktigt när någon har viruset men är symtomfri
(vilket enligt data sker 14–33 procent av tiden). Trots att personlig skyddsutrustning ofta ses som ett
sätt att skydda sig själv, bidrar munskyddet i det här fallet till att skydda dig och andra i fall du bär på
viruset. Vi ber er komma ihåg att detta handlar om att bromsa virusets spridning på arbetsplatsen och i
samhället i stort.
Fråga: Varför krävde vi inte från första början att munskydd ska användas? Inför vi
munskyddspolicyn för att tillgodose behoven hos kontorspersonal som återgår till arbetet?
Svar: Med öppningen av samhället, ett ökat affärs- och privatresande samt växande kontakter mellan
medborgare, ökar risken för ett nytt utbrott via samhällsspridning. Även icke-väsentliga företag som
öppnar upp kommer troligen att kräva munskydd av samma skäl som vi. Kontorspersonal måste följa
policyn precis som alla andra.
Fråga: Hur länge kommer vi att behöva ha munskydd?
Svar: Vi vet inte hur länge vi kommer att befinna oss i fas 1 av Nya sätt att arbeta. Det kommer troligen
att fortgå i minst två till tre månader, men det skulle kunna dröja ännu längre. Vi följer trender både i
data från lokala myndigheter och våra egna interna data. När vi ser en fallande trend kommer vi att
övergå till fas 2 och lätta på vissa av våra policyer.
Fråga: Är munskydd ett effektivt sätt att skydda oss från viruset?
Svar: Munskydd är inte 100 % effektiva mot viruset, men de kan bidra till att bromsa dess spridning.
Munskydd är effektiva när det gäller att stoppa medelstora och stora droppar i utandningsluften, så de
bidrar till att sänka risken. Alla munskydd erbjuder inte samma skydd, och därför rekommenderar vi
KN95-andningsskydd för utsatta anställda och vanliga munskydd eller tygmunskydd för annan
personal.
Fråga: Måste jag som utsatt anställd ha ett KN95-andningsskydd?
Svar: Nej. Du uppmuntras starkt att ha ett KN95-andningsskydd om det finns tillgängligt, men du kan
välja ett vanligt munskydd eller ett tygmunskydd baserat på din arbetsplats och EHS-godkännande.
Fråga: När kan man ta av sig munskyddet?
Svar: Munskydd kan tas av när man kan följa, och följer, gällande krav på social distansering (ett
avstånd på två meter) på arbetet, både på individuella kontor, i bås, vid arbetsstationer på fabriksgolvet
eller på annan plats.
Munskydd kan tas av för att inta mat eller dryck. Personal måste ha munskydd när de går igenom
allmänna utrymmen på väg från en plats till en annan.
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Fråga: Vad gör jag om jag vill ha munskydd även när det inte är obligatoriskt?
Svar: Ha gärna munskydd på dig om du vill det.
Fråga: Vad gör jag om myndigheterna kräver att munskydd alltid ska användas?
Svar: Vi följer myndigheternas krav. I våra riktlinjer påpekar vi att lokala myndighetskrav kan vara mer
restriktiva än CoorsTeks riktlinjer. Om så är fallet gäller myndigheternas krav.
Fråga: Vilka är nackdelarna med att ha munskydd?
Svar: En del människor kan tycka att munskydd är varma och obekväma. När du är ovan att ha
munskydd kan de utgöra ett irritationsmoment. Det kan därför hända att du kommer på dig själv med att
justera munskyddet och röra vid ansiktet oftare. Det är viktigt att du upprätthåller en strikt hygien och
tvättar händerna innan du justerar munskyddet. Munskydd kan också bli genomblöta av saliv, kondens
eller ångor från produktionsprocessen.
Fråga: Hur länge kan jag använda ett munskydd?
Svar: Engångsmunskydd (KN95-andningsskydd och vanliga munskydd) ska inte användas mer än åtta
timmar och sedan kasseras. Munskydd av tyg ska tvättas efter åtta timmars bruk.
Fråga: Vi har döva anställda på min arbetsplats och de kommunicerar via läppläsning. Görs det
undantag från kravet på att ha munskydd i den här situationen?
Svar: Ja, om du har munskydd på dig och behöver kommunicera med en anställd som läser på
läpparna kan du ta av munskyddet för det utbytet, men du måste hela tiden upprätthålla social
distansering.
Fråga: Myndigheterna på min plats lättar på restriktionerna. Varför gör inte CoorsTek
detsamma?
Svar: Myndigheterna lättar på vissa restriktioner för att låta företag öppna upp och människor att lämna
sina bostäder efter arbetet. Lokala myndigheter utfärdar regler och riktlinjer i samband med att de lättar
på sina order att söka skydd i hemmet. När myndigheterna upphäver sina order kommer social
distansering, renlighet och munskydd att bli en ännu viktigare del av vår framtid.
Fråga: Vad händer om jag vägrar att ha munskydd?
Svar: Om du vägrar att ha munskydd kommer vi att anpassa oss om det finns medicinska skäl. Om du
däremot helt enkelt vägrar att ha munskydd kommer vi att föra en konversation med dig för att hjälpa
dig att förstå varför vi har munskydd för att skydda oss själva och andra. Ett annat alternativ vore att du
arbetar hemifrån eller tar ledigt utan betalning.
Fråga: Hur får vi reda på när min arbetsplats är i fas 1 och att de nya reglerna gäller?
Svar: Responsteamet kommer att arbeta tillsammans med ELT för att avgöra vilken fas varje plats
befinner sig i baserat på de lokala myndigheternas och CoorsTeks data om virustrender.
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Detta kommer att meddelas av vice vd för den regionala verksamheten, den regionala EHS-chefen och
personalchefen. Om en anläggning eller plats vill införa denna munskyddspolicy innan de går in i fas 1,
kan de välja att göra så med anläggningsledningens godkännande.
Fråga: Kan CoorsTek göra munskydd tillgängliga för min familj?
Svar: Vid denna tidpunkt kan CoorsTek endast ge munskydd till anställda. Vi håller ett öga på vårt lager
och kommer att meddela personalen om vi ser en möjlighet att göra dem tillgängliga för privat bruk.
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