Frågor och svar gällande återgång till kontoret

Vad gör SRK för att minimera smittspridning på kontoret?
Då flexibelt arbete gäller from 29/9 bedömer vi att det kommer vara färre på plats samtidigt på
kontoren. För rengöring av den arbetsplats du väljer finns rengöringsmedel och spritservetter
tillgängliga på arbetsplatsen. Handsprit och munskydd tillhandahålls på arbetsplatsen. Vi gör
riskbedömningar tillsammans med våra arbetsmiljöombud på de olika kontoren. Vi kommer följa
utvecklingen på kontoren och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vid behov göra
eventuella anpassningar.

Finns det restriktioner när det gäller max. antal personer på kontoret samtidigt, på samma plan
etc?
Nej. När restriktionerna släpps den 29/9 2021 finns det inga restriktioner på hur många personer kan
vistas på kontoret samtidigt.

Kommer det finnas ett schema för när en får vara på respektive kontor?
Nej, det är fritt att arbeta från våra kontor from den 29/9 med beaktande av de rekommendera max.
antal dagar för att undvika överbeläggning och för att säkerställa att det finns fungerande
arbetsstationer för alla. Vissa avdelningar och enheter har dock överenskomna gemensamma
arbetsdagar och på vissa kontor behåller vi rutinen där du ska skriva in sig i en gemensam Excel-lista.

Varför behåller vi inte restriktioner gällande max. antal personer i mötesrum och i de
gemensamma utrymmena?
Då även restriktioner i samhället i övrigt släpps anser vi att även restriktioner gällande max. antal
personer i mötesrum och gemensamma utrymmen kan släppas. Som alltid ska dock försiktighet råda
och vi vill även fortsättningsvis uppmuntra till att hålla avstånd och iaktta de sedvanliga
förhållningsreglerna.

Vad gäller för större möten, utbildningar och seminarier med externa deltagare?
När restriktionerna släpps den 29/9 2021 finns det inga restriktioner på hur många personer kan
vistas på kontoret samtidigt. Detta innebär att även större möten, enhetsdagar, utbildningar och
externa möten kan from 1/10 hållas på kontoren. Vi rekommenderar dock att även fortsatt se till att
hålla avstånd så gott det går och att tillhandahålla handsprit och munskydd så att alla kan känna sig
trygga.

Om jag är orolig för möjlig sprittspridning och att åter åka in till kontoret – hur gör jag då?

Om du är orolig inför återgång till kontoret bör du prata med din närmsta chef. Vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anser att det nu är säkert att åka kollektivt och vistas
på kontoret. Finns en oro så kommer vi hantera detta på individnivå och möjliggöra en viss flexibilitet
i en övergångsfas för att återgången till kontoren ska ske på ett så bra sätt som möjligt. Dialogen med
din närmsta chef är därför viktigt.

Vad gör jag om det inte finns kontorsplatser på kontoret nu när alla ska komma tillbaka?
Då vi framöver tillämpar flexibelt arbete tror vi inte att beläggningen kommer vara lika stor som
innan pandemin. Vi kommer dock givetvis att följa utvecklingen och sätta in åtgärder om kontoret
inte kan användas optimalt. Det har inte innan pandemin varit brist på arbetsplatser, varför vi inte
ser att det skulle bli ett problem vid återgång då vi dessutom tror att vi kommer att arbeta flexibelt i
större utsträckning.

Ska vi bära munskydd på kontoret?
Nej, det finns inte krav på att bära munskydd när man arbetar på kontoret, men SRK kommer även
fortsatt tillhandahålla munskydd för användning på kontoret för de medarbetare som har behov.

Finns det nya städrutiner när vi ska återvänder till kontoret?
Sedan pandemin startade har städningen ett större fokus på ytor många vidrör som dörrhandtag och
dörröppnare mm. För rengöring av den arbetsplats du väljer finns rengöringsmedel och
spritservetter tillgängliga på arbetsplatsen. Handsprit och munskydd tillhandahålls på arbetsplatsen.

Finns det reserekommendationer för resor inom Sverige?
Som alltid ska gott omdöme råda och det ska iakttas även fortsättningsvis försiktighet. Diskutera
behov av resor inom ert team och med din chef.

Vad gäller för lånade skärmar och stolar?
Inledningsvis kommer vi inte att återställa alla arbetsplatser och ta hem lånade stolar och annan
utrustning för att behålla en viss beredskap för att läget förändras. När läget har stabiliserats
kommer kontorsservice samordna upphämtning av lånade stolar mm. Med mer information om
detta återkommer vi vid ett senare tillfälle.

Enligt rekommendationen ska arbete på kontoret sker max tre dagar per vecka fram till jul där
detta utifrån verksamheten är möjligt för att säkerställa en successiv återgång. Finns det ett
minimum antal dagar en ska vara på kontoret?
Ja, enligt riktlinjen flexibelt arbete är utgångspunkten att du ska arbeta från kontoret minst två dagar
per vecka. Detta kan variera över tid och i dialog med närmste chef.

