
Hur vi upprätthåller en trygg arbetsplats 
med anledning av Covid-19



Places protokoll för en trygg arbetsplats med 
anledning av Covid-19

Översikt 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19 och 
uppmanar till stor försiktighet. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer tar vi till följande åtgärder: 

• Vi begränsar antalet platser och människor som får vistas på Places 
samtidigt tills läget lugnar ner sig 

• Vi uppmanar personal och gäster till att tvätta händerna noggrant och 
kontinuerligt samt använda handdesinfektion 

• Vi tillhandahåller handdesinfektion 
• Vi markerar avstånd där trängsel kan bildas för att förhindra köbildning 

och trängsel 
• Vi rengör noggrant alla kontaktytor dagligen innan öppning och efter 

stängning  

Vi utvärderar kontinuerligt den rådande situationen och tar till lämpliga 
åtgärder för att fortsätta hålla Places tryggt för våra besökare och 
anställda. 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här:  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/
aktuella-utbrott/covid-19/. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
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Hur vi begränsar trängsel 

• Under den närmsta framtiden kommer Places att ha ett begränsat 
antal platser för att se till att alla som vistas på Places har gott om 
utrymme och möjlighet att distansera sig 

• Vi minskar trängsel genom att erbjuda många arbetsplatser utspridda i 
lokalen och samtidigt begränsa antalet sittplatser vid varje bord och i 
närhet av varandra 

• För tillfället begränsar vi antalet gäster som får vistas i lokalen till 20  
• Vi placerar skyltar för att tydliggöra och förenkla distansering och 

minimera trängsel i delar av lokalen där trängsel kan uppkomma
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Hur vi upprätthåller renlighet bland personal och 
gäster 

• Vi har placerat ut handdesinfektion på flera platser i lokalen, så att 
handdesinfektion alltid finns nära till hands för personal och gäster  

• Vi uppmuntrar alla gäster att tvätta och desinficera händerna när de 
kommer in till Places 

• Vår personal håller god sanitet genom att tvätta och desinficera 
händerna kontinuerligt genom dagen, i synnerhet efter kontakt med 
högkontaktytor 

• Personal och gäster ombeds stanna hemma vid minsta symtom på 
sjukdom, oavsett om symtomen är tydligt Covid-relaterade.  
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Hur vi upprätthåller sanitet i lokalen 

• Vi rengör hela lokalen och i synnerhet högkontaktytor som stolar, bord 
och telefonbås grundligt både innan öppning och efter stängning 
dagligen 

• Högkontaktytor desinficeras vid rengöring två gånger dagligen 
• Vi är kontantlösa och accepterar endast kortbetalning 
• All ny inredning och andra produkter som tillförs till lokalen desinficeras 

vid ankomst



Att Places är en trygg arbetsplats för våra gäster och personal är vår 
högsta prioritet och något vi tar på största allvar. Om du har några frågor 
kring hur vi upprätthåller en trygg miljö - kontakta oss på 
hello@joinplaces.co. Vi tar gärna emot all feedback kring hur vi kan 
säkerställa att Places är ett tryggt alternativ för personer som inte vill 
pendla och inte kan arbeta hemifrån. 

mailto:hello@joinplaces.co

