
 AGNES HEALTH – Hälsan i fokus  
                       Regler – kursverksamhet (Covid-19) 

AGNES HEALTH - kontakt 
kontakt@agneshealth.se 

Tel: 076-34 655 34 
www.agneshealth.se 

Med anledning av rådande omständigheter kring situationsutvecklingen av Coronaviruset 

(COVID-19) samt den interna riskbedömningen gör AGNES HEALTH vissa förändringar 

kring vår kursverksamhet.  

Beslutet gäller från och med den 1 augusti 2020 och tills vidare. 

Från och med HT´2020 erbjuder vi våra kurser i anpassade kurslokaler, där minst 2 meters 

avstånd kan hållas mellan kursdeltagare. Vi erbjuder även möjlighet att tvätta händerna och 

använda handspritt under hela kursverksamheten. 

 

KURSREGLER gällande begränsning av smittspridningen: 

• Alla ska vara fullt friska. Frisk kursledare möter friska kursdeltagare. 

• Vid minsta symptom av feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna ber vi er att 

stanna hemma och omboka er kursplats till ett annat tillfälle. 

• Alla håller avstånd till varandra, minst 2 meter. 

• Vid kursverksamheten som omfattar workshop är det angeläget att minst 2 personer 

från samma arbetsgrupp deltar i kursen (personer kommer att arbeta tillsammans 

under workshopen). 

• Vi strävar efter att varje workshop genomförs på ett så säkert sätt som möjligt för 

alla.  

• Alla ska följa basala hygienrutiner, dvs vara noggranna med sin handhygien och ofta 

tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder samt använda handsprit el-

ler desinfektionsmedel. 

• Skyddsutrustning i form av visir kan användas vid workshopmoment med nära kon-

takt mellan kursledare och kursdeltagare, om det önskas. 

 

I fall det allmänna läget förändras anpassar vi vårt kursupplägg. I det fallet kommer vi att ta 

kontakt med alla kursdeltagare som berörs och informera om förändringar. 

Observera! 

Vid uppdragsutbildningar är det uppdragsgivaren som har arbetsgivar-/arbetsmiljöansvar 

för uppdraget. Uppdragsgivaren fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar-/arbetsmiljö-

ansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för beslut. 

 

Vi på AGNES HEALTH bevakar utvecklingen av spridningen av Coronaviruset samt 

rekommenderar alla att följa den på Folkhälsomyndighetens hemsida: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

Har ni några frågor eller funderingar vänligen kontakta oss via: 

• Mail: kontakt@agneshealth.se 

• Telefon: 0763465534 (spela in ditt meddelande på telefonsvararen)  

 

Tack för ert samarbete! 
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