
 
2020-11-25            Tuve-Information om Covid 19 från Verkstadsklubben. 
 
Då frågor kommit om vad som gjorts och vad som görs när det gäller att förhindra    
smittspridning i fabriken, gör vi nu en resumé för att förklara och informera. 
 

 Redan innan fabriken öppnades upp igen efter permitteringen i april träffades 

företrädare för företaget och koncernskyddet för att dra upp riktlinjer för 

riskbedömningar. Underlaget var information från Folkhälsomyndigheten och andra 

myndigheter.  

 Tuves ledning och huvudskyddsombuden för IF Metall och tjänstemännen samlades 

en vecka innan uppstart för att göra Tuves riskbedömning. Denna riskbedömning har 

sedan förnyats en gång i veckan. 

 Vad är en riskbedömning? Den går kortfattat ut på att ta upp alla tänkbara risker som 

sedan bedöms utifrån sannolikhet och konsekvenser. Stora risker ska man, så långt 

som det överhuvudtaget är möjligt att eliminera. De riskbedömningar som görs kring 

covid-19 är levande dokument, dvs de kan ändras om nya risker upptäcks. Varje MC-

område och avdelning gjorde sedan sin egen riskbedömning med respektive 

skyddsombud innan start.  

 Sedan tre veckor tillbaka får samtliga chefer ett dokument varje dag från ledningen, 

där finns information om aktuella konstaterade fall och övrig information om covid-

19. Sekretesslagstiftning gör att detta dokument hålls inom en begränsad krets. 

Chefen informerar och tar dialogen på respektive område.  

Ledningen för Tuve, cheferna och huvudskyddsombuden för de olika facken har möte 

på Skype varje dag. Där tas dagens informationsblad upp. Där tas även fall upp som 

kräver smittspårning. Här följs sjukvårdens rekommendationer för hur smittspårning 

ska utföras. 
 

Vilka konkreta åtgärder har genomförts? 
 

 Det första som gjordes var uppmärkning med informationsskyltar i hela fabriken. 

 Stämpelklockorna byttes för att man skulle slippa trycka med fingrarna.  

 Dörrarna ställdes upp i väntan på att automatisk öppning skulle installeras.  

 Sprejflaskor med handsprit har satts ut över hela fabriken.  

 Handtag, micro och cafémaskiner görs rent flera gånger per dag.   

 Tält sattes upp för att man inte skulle behöva sitta så tätt när man hade fika. 

 På de ställen där det fungerade delade man upp rasttider.                      

                                                                                                                                                  Vänd. 



 
 

 Mötesrum, matsalar och pausrum har märkts upp för att man inte ska sätta sig för 

nära varandra.  

 Det bestämdes att samtliga teammöten varje dag skulle ta upp mantrat: tvätta 

händerna, var hemma om du har minsta symtom och håll avstånd. På teammötet 

finns även möjlighet att ta upp förslag till förbättringar av den egna arbetsplatsen.  

 Företaget undersökte hur många som åker buss hit och hem. De har inlett samtal 

med bussbolag om några förändringar som skulle göra skillnad. 

 Separation av skiften där kvällskiftet börjar 18 minuter senare. 

 Begränsning av besök och Tuve-Train. 

 Möten genomförs på Skype, måste möte hållas ska det vara med så få deltagare som 

möjligt. 

 Senaste åtgärden är att alla fått personlig handsprit. 

 Nästa vecka finns tre nya pausrum färdigställda. 

Många stannar nu hemma när man har symptom, precis som de ska göra, vi ligger därför 
med stor överanställning för att möta  detta.  
Företagshälsovården får inte utföra samma uppgifter som en vårdcentral. Därför får de inte 
utföra några tester. Företaget undersöker om detta går att lösa på något alternativt sätt. 
 
Frågan om munskydd och visir.  
Vill man så får man givetvis använda det, men det är viktigt att man lär sig använda det rätt. 
Respektera de som väljer att använda munskydd. Vi uppmanar dock inte till allmän 
användning utan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ska vi införa munskydd 
får initativet komma från en riskbedömning. 
 
Personaltätheten på line är svår att lösa, varje avdelning tar upp det i sina riskbedömningar 
och försöker göra det bästa utifrån varje given situation. 
 
Det är naturligt att man är orolig och det är givetvis så att man har frågor under dessa 
oroliga tider. Vi hoppas ovanstående text visar hur företaget och fackföreningen försöker 
samverka för att få arbetsplatsen så säker som möjligt. Vi har hittills ytterst få fall av 
spridning, varken på fabriken som helhet eller avdelningsvis. Följ de regler företaget satt upp 
och följ råden från myndigheterna så kan vi förhoppningsvis fortsätta så. 
 
Med vänlig hälsning! 
 
Volvo Verkstadsklubb Göteborg 


