Parajetts beredskap för effekterna av Coronaviruset
Parajett tar oron för coronaviruset på största allvar och gör allt vi kan för att skydda våra
kunder och medarbetare från utbrottet. Vi bevakar utvecklingen noga och följer de
rekommendationer som utfärdas av Sveriges Regering, Folkhälsomyndigheten och andra
myndigheter.
För att fortsatt kunna producera och leverera våra kunders kommunikation har vi antagit
ett antal riktlinjer samt vidtagit aktiviteter för att säkerställa fortsatt produktion på Parajett.
Nedan finner ni en del av dem.

Information och riktlinjer till personalen

Allmän information om viruset samt förhållningsregler för att undvika smitta.
Information om vad man ska göra vid eventuell smitta hos en själv eller någon
närstående.
Regelverk för om man rest eller planerar resa privat.
Undvik större interna möten.

Tjänsteresor

Personal ska undvika tjänsteresor om de inte är absolut nödvändiga. Resor med flyg och
tåg får endast ske om resan är affärskritisk.
Kundmöte via Teams eller liknande ska användas istället.

Arbete hemifrån

Vi ser över hur administrativ personal ska kunna arbeta hemifrån. Merparten har tillgång
till bärbara datorer och som beredskap ska dessa alltid tas med hem.

Besök på Parajett

Besök på företaget ska undvikas, om det är nödvändigt ska förhållningsregler följas.
Vi har behov av att ha tillgång till servicetekniker på plats för att minimera stopp i
produktionen. Kontakt har tagits med dessa leverantörer för att ta del av deras regelverk
samt informera om vårt.

Tillgång till material för produktion
Översyn av lager görs löpande.

Kontakt med våra leverantör kring deras beredskap för leveranser.

Krishantering

Bland annat som en del av vår ISO-certifiering arbetar vi med riskbedömning och
kontinuitetsplanering samt har en krisledningsgrupp. Våra riskbedömningar har setts över
och uppdateras löpande utefter den rådande situationen.
Krisledningsgruppen följer läget och stämmer av situationen dagligen.
Vi informerar oss tillsammans med vårt internationella nätverk kring hur andra arbetar
med att förhindra smitta och klara av sin produktion.
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