Uppsala 2022-01-04

Rutiner i samband med Crux säkerhetsutbildningar uppdaterade 2022-01-04
Med anledning av den senaste tidens förhöjda smittspridning av Covid 19 har vi på Crux valt att strama
upp och skärpta våra regler och rutiner vid genomförandet av våra säkerhetsutbildningar.
Vi på Crux vill påminna om våra regler och rutiner vid genomförandet av våra säkerhetsutbildningar. Detta
är våra regler som gäller från och med datumet ovan och kan komma att förändras inför
utbildningsdatumet. Vi bevakar och följer den allmänna utvecklingen och anpassar oss efter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vid utbildning med Crux gäller följande:
•
•
•
•
•
•

Är du ovaccinerad bör du ej delta i utbildningen.
Samtliga som deltar i en utbildning ska vara helt friska.
Handskar, ta gärna med egna arbetshandskar, saknas det får ni låna enklare tyghandskar.
All utbildningsutrustning rengörs med dessinfekteringsmedel noggrant efter varje grupp.
Det finns munskydd att tillgå i samband med de praktiska övningarna, där man under kortare
perioder kan komma nära en kollega, särskilt vid räddningsövningar.
All förtäring, förmiddagssmörgås, lunch, eftermiddagsfika sker med engångsmaterial, portionspaket etc.

Viktigt att tänka på, vi försöker fortfarande att undvika onödig närkontakt med varandra och hålla en viss
distansering där så är möjligt.
Ovanstående regler och rutiner gäller samtliga deltagare och instruktörer
Vi har högt ställda krav och mål att skydda alla deltagare och vår egen personal. På samma sätt vet vi att
ni som arbetsgivare är mån om att er personal genomför nödvändiga säkerhetsutbildningar även i dessa
tider. Vid eventuell osäkerhet, frågor, funderingar och ytterligare information tveka inte att höra av er till
oss. Vi är självklart lyhörda om ni själva har några ytterligare förslag på förbättringsåtgärder.
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