Informasjonsskriv om
Coronaviruset
Til alle kunder, ansatte og samarbeidspartnere i RA Norway AS

Våre selgere og operatører kommer årlig i kontakt med tusenvis av personer, og vi må ta
hensyn til både ansatte og kunder.
Under har vi listet tiltak innenfor ulike kategorier.
Kunden:
• Ikke håndhilse på selger/ operatør
• Dersom du er i karantene, har oppholdt deg i område definert som høyrisikoområde
av helsemyndighetene eller har symptomer på influensa eller forkjølelse må du ta
kontakt med oss på tlf 51 81 97 50 eller post@ra-norway.com så kan vi bistå med din
forespørsel
• Ved gjennomgang med selger/ operatør hold helst 2 meter avstand
• Dersom du befinner deg i høyrisikogruppe og har en avtale med oss kan du ta
kontakt med oss på tlf 51 81 97 50 eller post@ra-norway.com

Selgere/ operatører:
• Vær nøye med håndhygiene, vask hendene ofte – bruk antibac når du ikke kan har
tilgang på håndvask
• Ingen håndhilsing/klemming med kundene eller hverandre
• Ved gjennomgang med kunden hold helst 2 meter avstand
• Host inn i lommetørkle eller armhulen
• Unngå så langt som mulig å reise med offentlig transport
• Desinfisering av verktøy, ratt i bil og girspak daglig
• Ved avsluttet oppmåling eller kundebesøk: vask hender eller bruk antibac
• Ingen felles lunsj, lunsj avholdes på arbeidsplassen
• Unngå større forsamlinger en fem personer på fritiden (dette gjøres fordi vi er
potensielt store smittebærere i vår kontakt med tusenvis av kunder)
• Unngå reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder alle land
• Ved reise til hjemland skal en også følge disse reglene
• Gi beskjed til avdelingsleder om du har vært i kontakt med personer som er i
karantene eller har fått påvist smitte
• Gi beskjed til avdelingsleder dersom du har fått påvist eller har mistanke om smitte

