Forholdsregler – Corona Virus – 12. marts 2020

Corona Virus spreder sig i Europa, herunder i Danmark, hvorfor der er behov for, at kommunikere
klart ud til medarbejdere, kunder og leverandører, hvordan IAT forholder sig til ”udfordringen” og
forventer IAT`s medarbejdere forholder sig i forhold til en række aspekter forbundet hermed.
Som udgangspunkt følger IAT myndighedernes anbefalinger og justerer løbende
forholdsreglerne, hvis der er behov herfor og forventer at medarbejderne følger selvsamme
anbefalinger !
Eftersom vi er en transportvirksomhed og derfor er af vital betydning for, at samfundet ikke
går i stå, vil nogle af vore forholdsregler ikke kunne gå helt så langt, som de kan i andre typer
af virksomheder – vi må balancere forholdsreglernes ”tyngde” !
1. Medarbejderne er observante i forhold til symptomerne på eventuelt at være smittet og
kontakter straks egen læge, hvis der er mistanke om eller tydelige tegn på symptomer
(typisk forkølelses- eller influenzasymptomer i de øvre luftveje. Det kan være snottet næse, hoste, ondt i
halsen, vejrtrækningsbesvær, hovedpine og feber).

2. Medarbejdere, herunder hvis en af medarbejdernes familiemedlemmer som bor i samme
husholdning, er konstateret smittet eller har opholdt sig i et af de områder, som
myndighederne fraråder udrejse til, vil medarbejderen blive bedt om, at holde sig hjemme i
karantæne (periode afhænger af lægens anbefaling).
3. Medarbejdere, herunder egne chauffører som også vognmænd der kører for IAT, vil ikke
blive sendt til områder, som myndighederne fraråder udrejse til. IAT vil forsøge at finde
alternative løsninger, således transporterne alligevel kan afvikles.
4. Leverandører, herunder egne chauffører som også vognmænd, begrænses i deres færden på
IAT`s lokationer.
5. Vore chauffører, som også vognmænd der kører for IAT, vil blive bedt om, at melde sin
ankomst og efterfølgende opholde sig i deres førerhuse og afvente, at administrationen
kontakter dem (gælder på læssesteder, lossesteder og på IAT`s egne lokationer).
6. Vore chauffører, som også vognmænd der kører for IAT, skal bede om, at få adgang til
toiletfacilitet og håndsprit, således de kan følge myndighedernes hygiejne vejledning.
(gælder på læssesteder, lossesteder og på IAT`s egne lokationer).
7. Medarbejdere respekterer afsenderes og/eller modtageres forholdsregler opstillet lokalt.
Såfremt det, for medarbejderen er ”umuligt” eller forbundet med unødigt stort besvær at
respektere disse lokale forholdsregler, skal medarbejderen - uden unødigt ophold – give IAT
besked herom, som så vil kontakte kunden for aftale om, hvordan ”situationen” kan/skal
løses.
8. Så mange medarbejdere, som operationelt muligt, vil arbejde hjemmefra. Antal og
”navngivning” foretages af afdelingslederne.
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9. Alle møder, der kan holdes/afvikles ”digitalt” (Skype, telefon), SKAL afholdes ”digitalt”
eller aflyses (alternativt skubbes ud i fremtiden). Fysisk mødeaktivitet reduceres til et
absolut minimum (holdes kun hvis det er absolut nødvendigt).
10. IAT`s kantine ordninger (frokost buffet`er) termineres for periode (endnu ubestemt tid). I
stedet leveres til IAT`s kontorer en ”madpakke” (bestående af 2 håndmadder og en
sandwich). ”Madpakken” fortæres ikke i kantinen, men ved medarbejdernes skriveborde.
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