Med anledning av pågående smittspridning av Covid-19
Utbildarna i Helsingborg följer de rekommendationer som lämnas av folkhälsomyndigheten. Bland annat har vi
vidtagit följande åtgärder och rutiner i vår verksamhet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Toaletter städas två gånger i veckan, personal ser över toaletterna varje morgon
Handdukar har ersatts med pappersservetter
Alcogel finns i gemensamma utrymmen samt lektionssalar, på toaletter finns tvål.
I våra övningsfordon torkas ratt och växelspak av mellan lektioner
Elever och personal uppmanas att stanna hemma vid sjukdomssymptom (enligt den rekommendation
som ges av folkhälsomyndigheten.
Den undervisning som kan genomföras på distans genomförs också på distans
Lektionssalar (bord) torkas av inför varje utbildningsdag av respektive lärare

Rutiner i samband med våra öppna utbildningstillfällen, t.ex. YKB, ADR, truck etc:
•
•
•

•
•
•

Förmiddagsfika iordningsställs och dukas fram på vars en tallrik (d.v.s. ej ”buffé”)
Eftermiddagsfika ersätts med enbart kaffe
Lunchrestaurangen är öppen och vi väljer att genomföra lunchen som planerat (buffé). Deltagare som
önskar stå över lunchen erbjuds 80 kr rabatt på kursavgiften (föranmälan om att stå över lunchen krävs
för att debiteringen ska reduceras)
Pennor som delas ut behålls eller kasseras av eleven för att minimera smittspridning.
Kursavgift återbetalas till deltagare som stannar hemma på grund av sjukdomssymptom eller på grund av
någon annan rekommendation som släppts av folkhälsomyndigheten (avanmälan krävs)
Utbildningar i t.ex. HLR eller likvärdiga utbildningar genomförs utan att deltagarna gör t.ex. inblåsningar
på övningsdockor.

Rutiner vi inte kan göra något åt i dagsläget:
•

Våra lektionssalar rymmer upp till 24 elever. Vi kan i dagsläget inte göra något åt det faktum att man
kommer sitta bredvid någon annan, eller ha andra personer bakom/framför sig.
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Övriga ställningstagande över våra utbildningar som genomförs mot externa kunder:

Truckutbildning:
Teorin för truckutbildning genomförs som e-learning över webben. Den praktiska truckkörningen genomförs i
utomhusmiljö med upp till ca 12 deltagare. Vår bedömning är därför att vi kan fortsätta med denna utbildning.
Har man sjukdomssymptom uppmanar vi alla att boka om sin utbildning till ett senare tillfälle.

Körkortsutbildning:
Vid körkortsutbildning genomförs utbildningen individuellt. Ratt, växelspak och andra reglage som används
rengörs mellan varje lektion. Vår bedömning är att vi kan fortsätta med denna utbildningen. Har man
sjukdomssymptom uppmanar vi alla elever att boka om sin körlektion.
Elever uppmanas även att tvätta händer innan och efter genomförd körlektion.

Öppna kurstillfälle
Vid våra övriga kurstillfälle genomförs dessa vanligtvis med maximalt 24 elever. Vi har vidtagit vissa åtgärder (se
ovan) och bedömer att vi kan fortsätta genomföra dessa utbildningstillfällen. Deltagare med sjukdomssymptom
uppmanas att boka om sin utbildning.

Företagsanpassade utbildningar:
Vid företagsanpassade utbildningar resonerar vi med respektive kund om utbildningen bör genomföras eller ej.
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