Riktlinjer gällande utlandsresa
Sedan den 9 februari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndighetens att alla inkommande resenärer
från utlandet till Sverige som är födda 2014 eller tidigare testar sig för covid-19 i samband med
inresa och återigen testar sig efter fem dagar. Inresande ska också stanna hemma och undvika nära
kontakter i sju dagar.
Folkhälsomyndighetens rekommendation grundar sig bland annat på en rädsla att de nya
virusstammar som har uppkommit genom mutationer ska spridas i Sverige och förvärra läget.
Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor utanför EU/ESS/Schengen-området.
LaVita Assistans följer Folkhälsomyndighetens rekommendation avråder sina medarbetare från att
resa utomlands under rådande pandemi.
Om en arbetstagare utsätter sig för den risk som en privat utlandsresa innebär så kräver Lavita att
arbetstagaren stannar hemma i sju dagars karantän och testar sig. Under karantänperioden får
arbetstagaren inte infinna sig fysiskt på arbetsplatsen.
Det gäller även om arbetstagaren inte uppvisar några symtom och även om arbetstagaren testar
negativt under karantänperioden.
Bedömningen motiveras av att det är arbetstagaren som själv har förorsakat karantänsituationen i ett
för landet allvarligt och exceptionellt läge där riskerna är potentiellt livshotande för omgivningen.
Arbetsgivaren har ett ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen att förebygga ohälsa, innebärande i detta
fall en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda sin personal från smitta (och därmed också kunder
och andra som kommer i kontakt med verksamheten). Det är också enligt smittskyddslagen alla
medborgares ansvar att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att
förhindra smittspridning.

Riktlinjer för anställda som återvänder från resa utomlands
•
•
•
•

testa sig för covid-19 i samband med inresa
testa sig återigen efter fem dagar
stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar och
vid misstanke om covid-19-smitta, kan anställd eventuellt erhålla smittbärarpenning från
Försäkringskassan.

Detta gäller så länge Folkhälsomyndighetens
rekommendationer gäller!
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