Covidtestning av Entreprenörer
2021-10-01

- hösten 2021

Från och med den 4 oktober och tillsvidare så gäller en ny rutin för externa entreprenörer för att få komma
in på Perstorp Specialkemi och PFAB och utföra sina beställda arbeten.
Samtliga entreprenörer skall innan de får komma in på området antingen
 Kunna visa upp ett giltigt Vaccinationspass
 Testa sig med hjälp av ett självtest där svaret är negativt
Egenansvar
Perstorp kommer inte att registrera några resultat utan det ligger ett stort ansvar på den enskilda att vara
ärlig med det resultatet som ges vid testet.
Resultat samt giltighetstid för självtestet
 Om självtestet är negativt för Covid så gäller det resultatet i en (1) vecka såvida personen under
den tiden inte fått förkylningssymptom. Därefter skall ett nytt självtest göras.


Om självtestet är positivt för Covid så skall personen boka tid för ytterligare testning hos Feelgood.
Visar det testet
o Negativt för Covid, så skall personen stanna hemma och återkomma först 48h därefter.
Nytt självtest skall då återigen göras innan man släpps in på site
o Positivt för Covid, så skall smittspårning genast påbörjas (vilket Feelgood hjälper till med)
och personen ifråga skall isolera sig. Personen skall stanna hemma tills symptomen
försvinner och återkomma först 48h därefter.



Vid förkylningssymptom som uppkommer samma dag eller någon/några dagar efter negativt
självtest så skall personen först göra ett nytt självtest. Visar det självtestet
o Negativt för Covid, så skall personen stanna hemma tills symptomen försvinner. I övrigt
skall vad som sägas ovan under ’Negativt för Covid’ följas.
o Positivt för Covid, så skall personen boka tid för testning hos Feelgood. Se ovan vad som
därefter gäller för resultatet ’Negativt för Covid’ respektive Positivt för Covid’ efter testning
hos Feelgood.

Vid symptom innan självtest samt symptom hos vaccinerade
 Vid förkylningssymptom skall alla, även de med vaccinationspass stanna hemma och inte bege sig
till siten. Vaccinerade som får symptom under arbetsdag på site skall avsluta sitt arbete och bege
sig hem.
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Logistik
Vid testning skall entreprenören parkera sin bil på parkeringen (Gul ring, Bild 1) och därefter promenera
och hämta ut sitt självtest hos vakten (Blå ring, Bild 1 och Bild 2). Bredvid vakten (Röd Ring, Bild 2) finns en
bod uppsatt med bord och stolar för att självtestet skall kunna göras på ett bra sätt.
I boden så får max 3 personer vistas samtidigt. Är det upptaget så får resterande vänta utanför med 1,5m
avstånd till dess att det finns en ledig plats. Vid positivt test så skall Feelgood kontaktas för bokning av nytt
test hos dem – parkering och lokaler nedan (Grön ring, Bild 1)
Bordsytan skall rengöras av den som utfört sitt självtest innan man lämnar boden.
Utöver den egna saneringen så kommer boden att saneras av Eurest dagligen.
Använda testattiraljer måste slängas enligt anvisning i boden. Kärl för detta kommer att tillhandahållas och
hanteras av Feelgood.
Tillgång till självtesten och till boden kommer att finnas 24h om dygnet.

Bild 1

Bild 2

Feelgood
Öppettiderna hos Feelgood är måndag-fredag 8.00-17.00
Kontakt fås antingen genom att ringa 0435-14475 eller maila till perstorp@feelgood.se
Notera
 Det är viktigt är att inte bilda grupper i samband med provtagning och i anslutning till vaktlokalen.
Tänk på att hålla avstånd.
 Det är mycket viktigt att följa instruktionen inklusive att vänta de 15min som det tar för testet att
visa ett negativt resultat.
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