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Spånga, mars 2020 
 
 
Hej, 
 
Jag heter Fredrik Ringström och är VD på ÅJ Distribution.  
 
Jag vill personligen kontakta dig idag i dessa osäkra tider. 
 
Vi känner för alla runt om i världen som drabbas av Corona-viruset, antingen direkt eller indirekt. Det är i 
tider som dessa som vi påminns om att vi måste hjälpa och ta hand om varandra. 
  
Vi måste alla göra vad vi kan för att motverka virusspridning. 
 
På följande sidor kan du ta del av den beredskapsplan vi arbetar efter, för att säkerställa vår produktion 
och minska eventuell spridning av smitta på vår arbetsplats. 
 
Detta är en ny situation för oss alla, så låt oss hjälpas åt på bästa möjliga vis! 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Fredrik Ringström 
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Beredskap inför ett eventuellt utbrott av Corona (Covid-19) 
 
För att i möjligaste mån undvika att ÅJ Distributions blir påverkad av Covid-viruset, följer företaget 
riktlinjerna från Folkhälsoinstitutet när det gäller 

- Hygien 
o https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ 
- Reserekommendationer 

o https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/reserekommendationer-fran-ud/ 

Generell plikt vid sjukdom 

Om någon av våra medarbetare känner sig sjuk, ska de inte befinna sig på arbetsplatsen utan vara 
hemma till symptomen gått över. 

Kund- och leverantörsmöten 

Vi påbjuder att det, så långt det går, genomföra digitala möten istället för fysiska under denna period. 

Generellt reseförbud till riskområden 

Från företagets sida har vi infört ett generellt reseförbud när det gäller affärsresor till riskområden.  

Anmälningsplikt vid privat resa till riskområden 

Om någon i vår organisation har för avsikt att resa utomlands privat, har de anmälningsplikt till vilket 
land och region de tänker resa till. 

 
Om resan behöver gå till någon ort som omfattas av de riskområden som Folkhälsoinstitutet pekar ut, 
skall personen vid återkomst till Sverige dels anmäla sig för provtagning och dels sitta i karantän 14 
dagar innan återgång till arbete. 

Organisation 

Vår organisation kan i stort delas upp i administratörer, specialister och produktionspersonal. 
Våra administratörer och specialister kan utföra sina arbetsuppgifter på annan plats/ort vid eventuellt 
utbrott. 

Backup produktionsanläggning 

För att säkra vår produktion har vi ett avtal med en motsvarande produktionsanläggning som ÅJ’s, ca 1 
km från vår anläggning. 
 
Vi kan, med kort varsel, flytta över kunders material, personal, maskiner och IT till den lokalen för att 
utföra våra uppdrag. 
 

Giltighetstid 

Ovanstående riktlinjer gäller i första hand t o m 2020-04-03, men kan komma att förlängas. 
 

Frågor – ytterligare information 

Vid frågor kring ovan, är du välkommen att kontakta oss på info@ajdistribution.se eller vår Helpdesk på 
08-505 258 50. 


