Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Riskbedömning och handlingsplan KTH personalutrymmen pga Covid-19.
Person Chef
Person skyddsombud
Christine Wik, arbetsmiljöingenjör Avonova Hälsa

I det här dokumentet definieras risker som kan uppstå i gemensamma utrymmen som kök, pentryn och personalmatsal.
Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer ska hållas och man ska inte vara på jobbet om man är sjuk. Det är särskilt viktigt att
lägga tillrätta för att trängsel undviks och att det finns utökade städrutiner samt möjlighet att tvätta händerna och/eller ha handsprit
tillgängligt. Det kan vara svårt att hålla reda på avstånd och därför kan det vara bra med avståndsmarkeringar med tejp på golvet om det
är risk att kö och att trängsel uppkommer. Att inreda glesare i matsal eller ha regel om att sitta varannan med en stol ledig emellan varje
person och att schemalägga för att minska köer är åtgärder som rekommenderas.
Sammanfattande punkter för att minska smittrisk i gemensamma kök/pentryn och personalrum:





Håll avstånd- undvik trängsel
Tvätta/sprita händerna innan köket används
Använd pappershanddukar
Diska i diskmaskin
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Riskinventering
utifrån Arbetsmiljöverkets
och FHM föreskrifter
AFS 2001:1 ”Systematiskt
arbetsmiljöarbete”,
HSLF-FS 2020:12 och
HSLF-FS 2020:9

Riskbedömning
Allvarlig

Annan risk

Handlingsplan
Åtgärd

Ansvarig

Klart
när

Uppföljningsdatum

Pentry/kök:
Risk för smitta pga att man tar
på handtag, bänkytor, dörrar
etc

X

1) Alla ska tvätta händerna
och/eller sprita händerna
innan man rör något i
pentryt.
2) Det ska finnas tillgång till
tvål och handsprit.
3) Pappershanddukar är att
föredra framför handdukar
som fler använder. Person
ska utses som ser till att det
finns handsprit och
pappershanddukar.

Diskmaskin. Det är bättre att
diska i diskmaskin än för hand
pga att det är högre temperatur
och därför dör virus och andra
mikroorganismer i
diskmaskinen
Mikrovågsugn. Det är många
som tar på luckor och
plastlock, risk för smitta.
Trängsel och köbildning.

X

Den som plockar ur tvättar
händerna/spritar händerna
före.

X

Som ovan.

X

Hålla avstånd. Eventuellt ha
markeringar på golvet och

maxantal som får vara i
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köket/pentryt samtidigt.
Personalmatsal:
Trängsel och köbildning. Det
ska hållas avstånd på minst 1,5
meter. Risk att man sitter för
tätt.

X

1) Möblera om så att det inte
blir för trångt.
2) En tom stol mellan varje
person.
3) Bestämma ett maxantal.

X

1) Undvik gemensamma
handdukar och byt disktrasor
oftare.
2) Ökning av befintlig
städrutin med extra städ av
handtag till entrédörrar,
toaletter och ledstänger etc.
Extra skyltar i pentry/kök
med info och påminnelse om
hygien och avstånd/maxantal.
Regelbunden uppföljning av
att åtgärderna följs och är rätt
anpassade. Anpassa efter nya
direktiv från FHM.

Allmänt ökade städrutiner:
Smitta kan överföras från ytor
och handtag

Otydlig information.

X

Uppföljning

X
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