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Riktlinjer Covid 19 
 

Nedan har vi sammanställt våra riktlinjer kring arbete under pandemin Covid 
19. Vår ambition och målsättning är att vi ska fortsätta att serva dig på samma 
sätt som vi alltid har gjort. Givetvis tar vi pandemin på djupaste allvar, men 
samtidigt har vi en vilja att göra vårt jobb i den utsträckning det är möjligt. 
 
 

• Först och främst följer vi Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och 
rekommendationer. 

 
• Utöver det så håller vi situationen och dess utveckling under tät, daglig bevakning för 

att snabbt kunna reagera på utvecklingen.  
 

• Vi prioriterar hälsa och trygghet. Vid uppvisande av symtom stannar vår personal 
givetvis hemma. För vår, men framförallt din skull.  

 
• Vi har full förståelse även för din situation. Önskar du t.ex. lägga ut en nyckel inför 

vårt besök för att undvika fysisk kontakt går det naturligtvis bra. 
 

• Behöver du något från vår butik men inte vill åka hit på grund av smittorisken går det 
bra att ringa eller maila oss så hjälper vi dig på så sätt. 

 
• Vi minimerar alla externa, fysiska möten och ersätter dem med digitala i den mån det 

är möjligt. 
 

 
Gällande vår fysiska butik så ber vi er att endast besöka oss då ni känner er helt friska. Det 
finns handsprit i butiken och vi ber alla att hålla avstånd. Vår butiksyta är 260 kvadratmeter, 
på ungefär 1/3 av ytan har vi varor till utställning vilket gör att cirka 175 kvadratmeter 
kvarstår. Enligt pandemilagen ska varje besökare ha 10 kvadratmeter vilket gör att det i vår 
butik kan vara 17 personer samtidigt. 
 
 
Har ni frågor eller funderingar kring våra riktlinjer är vi glada om ni hör av er. Ni 
når oss enklast via telefon eller mail. 
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