
 
 
 
 
 
 
Extern information 

 

Till kunder och leverantörer       dat. 200317 

 
Med anledning av spridningen av covid -19 har vi inom CCL-gruppen ett kontinuerligt arbete med att hålla oss 
informerade om nya besked och riktlinjer från myndigheter, både inom Sverige men också globalt. Dagligen sker 
en avstämning med de länder och samarbetspartners som vi i det svenska bolaget, CCL Spännarmering, har 
kontakt med eller ett beroende av. 
 
Utöver att följa de allmänna råd som Folkhälsoinstitutet går ut med har vi nedan samlat de aktuella 
företagsspecifika riktlinjer som gäller för CCL Spännarmering och våra medarbetare men som även kan vara bra 
för Er som kund eller leverantör och är en del av vår verksamhet att känna till. Dessa är framtagna utifrån den 
vetskap och rekommendationer som gällde vid tidpunkten för framtagandet av informationen och kommer med 
stor sannolikhet att förändras. Vid förändringar som berör Er kommer Ni att hållas informerade. 
 
Det interna arbete som i dagsläget finns framtaget har en utgångspunkt i att: 

- Reducera smittspridning 
- Vara förberedd på nya restriktioner från regering och myndigheter 
- Planering och styrning av verksamheten 

 

Resor 
Ingen samåkning får ske mellan medarbetare som tillhör riskgrupp, varit på ledighet eller har sjukdomskänsla. 
Övrig samåkning till projekt eller längre resor ska godkännas av närmaste chef. 
 

Bemanning 
Vid minsta tecken på ohälsa tas en dialog med närmaste chef. 
För att reducera risken för smittspridning införs tillfälligt ändrade rasttider på våra fasta anläggningar vilka 
innebär att våra anställda inte exponeras av större grupperingar än 5 personer åt gången. 
För rasttider och omklädning i pågående och kommande projekt sker dialog med vår beställares projektledning, 
samma förhållningssätt som för fast driftställe ska eftersträvas. 
Dagen innan återkomst till arbete efter medarbetares ledighet sker dialog med ansvarig chef om hur återkomst 
till arbete ska ske. Individuell bedömning görs utifrån typ av ledighet. 
Samtliga pågående och kommande projekt stämmer ansvarig projektledare av med regelbundet, som minst varje 
vecka, för att vara uppdaterade på vad som gäller på det aktuella projektet och företaget. 
På CCL:s huvudkontor i Västerhaninge kommer det finnas representanter från tjänstemannasidan närvarande alla 
dagar. 
Vi har infört utökade interna rutiner för att säkerställa att verksamheten kan fortgå även vid frånvaro av 
medarbetare. 
Vid minsta tecken på ohälsa skickas medarbetaren hem alternativt annan lösning bestäms med närmaste chef. 
 

Möten 
Inga externa möten får hållas. Planerade och framtida möten ersätts med Skype eller telefon. 
Interna organiserade möten i slutna rum undviks. Ersätts med telefon. 
Samtliga besök till CCL:s huvudkontor, interna som externa, ställs in tills vidare. 
Materialleveranser eller leveranser till projekt undantas ovanstående besöksregler och mötesregler. Här hålls 
kontakten med åkeriet utomhus med ett utökat avstånd till vår personal och anses därför vara en låg risk för 
smitta. 



  

 

 

Fortsatt dialog 
Vår verksamhet är starkt beroende av en öppen dialog med Er som kund och/eller leverantör för att på bästa sätt 
kunna planera och styra vår verksamhet under rådande omständigheter samt för att kunna agera snabbt och 
flexibelt vid förändrad situation. Därför ber vi Er att hålla oss uppdaterade på hur vi kan komma att påverkas 
utifrån Ert företags agerande. Det kan vara allt utifrån ändrade rutiner för projektstyrning till ändrade rutiner för 
logistik och spedition. Vi är även tacksamma om att bli informerade om ni ser en risk för ett förändrat behov av 
våra tjänster och produkter. 
 
I dagsläget påverkar inte spridningen av covid -19 CCL Spännarmering mer än något ändrade rutiner men det är i 
dagsläget svårt att säga något om framtiden. Det är därför vi välkomnar en utökad dialog så vi tillsammans kan 
agera starkare och mer förebyggande inom det som vi har som gemensamt intresse. 
 
 
Vid ytterligare frågor och funderingar vänligen kontakta Linnea Lindgren. 
 
 
 
Hälsningar, 

 
VD 
llindgren@cclint.com 
076-8719301 
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