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 Vad vet vi efter covid-19-pandemin? 
Vi håller fortfarande på och lär oss om effekterna av covid-19, men vi vet följande: 

 En av fem personer har symtom efter fyra veckor, och hos en av tio dröjer de sig kvar i minst 
tolv veckor. För vissa kan symtomen pågå i flera månader. 

 De kan vara svåra att förutsäga och kan variera över tid. 
 Vanliga symtom är extrem utmattning, andfåddhet, muskel- och ledsmärta, bröstsmärta och 

psykiska problem. 
 De flesta arbetstagare med pågående symtom behöver arbetsplatsanpassningar, men inte alla. 
 Den oförutsägbara och fluktuerande karaktären hos långtidscovid innebär att en del 

medarbetare kan behöva återgå till arbetet gradvis och bygga upp sin arbetsförmåga över en 
längre tid. 

 Varför är cheferna så viktiga när det gäller att stödja återgången till arbetet? 

Som chef är du ofta den första kontaktpunkten. Det finns gott om belägg som visar att 
avdelningscheferna har ett stort inflytande över huruvida återgången till arbetet blir lyckad eller inte. Hur 
du agerar och beter dig kan ha stor betydelse för om arbetstagaren kan återvända till arbetet och bli 
kvar på längre sikt. Du behöver inte vara någon expert på långtidscovid eller sitta inne med alla svar, 
men det är viktigt att du finns där som stöd åt de återvändande arbetstagarna, lyssnar på dem och 
agerar i de fall detta är möjligt. 

 Samarbeta för att hitta en lösning 

Vi är alla olika. Varje person behöver sin nivå av stöd beroende på vilken roll personen har, vilka de 
långvariga symtomen är samt hur arbetsmiljön och den personliga situationen ser ut. Det är viktigt att 
ta reda på vad de återvändande arbetstagarna har för behov och farhågor och låta dem själva komma 
fram till vilka förändringar som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete och samtidigt värna om sin 
hälsa. Att samarbeta för att hitta lösningar som fungerar för både arbetstagaren och ditt team är A och 
O. 

 Viktiga steg för att stödja återvändande arbetstagare 

Genom att följa stegen nedan ger du din återvändande arbetstagare bästa möjliga förutsättningar för 
att återvända till arbetet på ett säkert sätt och stanna kvar i arbetslivet. Mer information om varje steg 
finns i denna vägledning. 

 Steg 1: håll kontakten medan arbetstagaren är frånvarande från arbetet. 

 Steg 2: förbered arbetstagarens återgång. 

 Steg 3: ha ett ”återgång till arbetet-samtal”. 

 Steg 4: ge stöd de första dagarna efter återgången till arbetet. 

 Steg 5: ge kontinuerligt stöd och utvärdera regelbundet om du behöver anpassa stödet. 

 Hur vägledningen används 

I den här vägledningen finns information som hjälper dig att stödja arbetstagare som återvänder till 
arbetet efter att ha haft covid-19 eller efter att ha fått långtidscovid. Informationen kan användas 
tillsammans med din organisations befintliga administrativa rutiner för frånvarohantering. 

Kom ihåg att om du inte vet hur du ska gå tillväga kan du vända dig till din kontakt hos 
personalavdelningen – du måste inte göra allt själv. 

 

De här informationsbladen ger chefer vägledning i hur de kan stödja arbetstagare med pågående symtom 
i deras återvändande till arbetet efter en covid-19-infektion eller vid långtidscovid. 

EU-Osha har även tagit fram en vägledning om återgång till arbetet efter covid-19 för tillfrisknande 
arbetstagare – se https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
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Vad är ”post covid” och ”långtidscovid”? 
För de flesta som drabbats av covid-19 varar symtomen i allt från några dagar till 2–4 veckor. Detta 
kallas ”akut covid”. ”Långtidscovid” är ett begrepp som används när symtomen efter fyra veckor 
fortfarande hindrar en person från att utföra normala aktiviteter. Andra begrepp som används för att 
beskriva samma sjukdom är ”pågående symtomatisk covid-19” (symtom som varar i 4–12 veckor) 
och ”post-covid-19-syndrom” (minst 12 veckor). 

 Det finns fortfarande mycket kvar att lära om effekten av covid-19, men forskningsstudier visar 
följande: 

 En av fem personer har symtom efter fyra veckor, och hos en av tio dröjer de sig kvar i minst 
tolv veckor. För vissa kan symtomen pågå i flera månader. 

 Det finns betydande variationer i symtomen mellan olika personer och ingen specifik 
behandlingsgång har fastställts för långtidscovid. 

 Symtomen på långtidscovid kan vara svåra att förutsäga och kan variera över tid; för vissa 
personer är symtomen konstanta, för andra kommer de och går. 

 Vanliga symtom är 

  utmattning – trötthet som inte förbättras av vila 
  andfåddhet 
  muskel- och ledsmärta 
  bröstsmärta 
  hosta 
  psykiska problem såsom ångest och depression. 

 Exempel på andra symtom är huvudvärk, svårighet att fullfölja tankar och att hitta rätt ord, hjärt- 
och blodtrycksproblem, förlorat luktsinne, hudutslag, matsmältningsproblem, förlorad aptit och 
halsont. 

 Långtidscovid kan uppvisa ovanliga mönster, såsom återfall och faser med nya och ibland 
ovanliga symtom. Ett fall som är lindrigt eller till och med asymtomatiskt kan följas av allvarliga 
symtom som får en stor inverkan på det dagliga livet. 

 

Varför är chefen så viktig när det gäller att stödja återgången 
till arbetet? 
Att vara eller ha varit sjuk kan väcka ängslighet både hos den drabbade medarbetaren och hos chefen, 
inte minst om sjukdomen är långtidscovid och symtomen fluktuerar och är ovanliga. Råden i det här 
dokumentet hjälper dig som är chef att stödja dina arbetstagares återgång till arbetet. 

Covid-19 har drabbat vissa värre än andra, och var och en som haft sjukdomen har sin erfarenhet av 
den. För många är dock återgången till någon form av arbete – som inte nödvändigtvis behöver vara 
på heltid eller utgöras av samma arbetsuppgifter – viktig av ekonomiska skäl, för att må bättre psykiskt, 
av sociala skäl och för att ha möjlighet att stanna kvar i arbetslivet. Återgången kan till och med vara till 
hjälp för den fortsatta återhämtningen. 

 Chefer har en viktig roll när det gäller att stödja arbetstagarnas återgång till arbetet. Som chef 
 är du troligen arbetstagarens första kontaktpunkt, 
 är du förmodligen den mest lämpade att hjälpa arbetstagaren att känna sig uppskattad och att 

återfå en känsla av hemhörighet efter en svår tid, 

Det kan visserligen ta lång tid att tillfriskna efter covid-19, men ett trösterikt faktum är att många blir 
bättre med tiden, och behandlingarna väntas bli effektivare i takt med att vi lär oss mer. Att återgå till 
arbetet är en del av återhämtningen, även om återgången måste vara flexibel eller innebära förkortad 
arbetstid och sänkt arbetstempo under ett antal månader. 
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 kan du införa arbetsplatsjusteringar eller anpassa arbetet så att arbetstagaren kan utföra sitt 
jobb utan att hälsan blir lidande efter att ha återvänt. 

Personalavdelningen kan också spela en viktig roll genom att stödja cheferna i utförandet av ett antal 
arbetsuppgifter som beskrivs i den här vägledningen. 
 

Vad bör en chef göra för att hjälpa en person med 
långtidscovid att återgå till arbetet? 
 Vi är alla olika. 

Varje person behöver sin nivå av stöd beroende på vilken roll personen har, vilka de långvariga 
symtomen är samt hur arbetsmiljön och den personliga situationen ser ut. Det är viktigt att ta reda på 
arbetstagarens behov och farhågor och låta henne/honom själv komma fram till förändringar som gör 
att personen kan arbeta obehindrat samtidigt som hon/han värnar om sin hälsa, och att ni samarbetar 
för att hitta lösningar. Med hjälp av dessa steg kan du planera vad som ska göras och ge din 
återvändande arbetstagare bästa möjliga förutsättningar att återvända till arbetet på ett säkert sätt och 
stanna kvar i arbetslivet. 

Steg 1: håll kontakten medan arbetstagaren är frånvarande från 
arbetet 

 Håll kontakten. Låt arbetstagaren veta att ni inte glömt henne/honom. Kom överens om hur ni 
ska hålla kontakten (hur ofta; via telefon eller e-post) 

 Diskutera juridiska rättigheter och skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagaren vad 
gäller sjukledighet. Om arbetstagaren är borta från arbetet i några dagar kan en formell anmälan 
behöva lämnas in i enlighet med kraven i din nationella lagstiftning. 

 Avtala vad som ska sägas till övriga anställda. Det är en bra idé att komma överens om 
vilken information som kan delas med kolleger och kunder, men respektera sekretessen. 

 Om ni har tillgång till företagshälsovård och/eller rådgivande stödtjänster för psykiskt 
välbefinnande, informera arbetstagaren om det stöd som finns och hur man får tillgång till det. 
Företagshälsovården och läkarna har erfarenhet av rådgivning om anpassningsåtgärder och 
stöd, och förmedlar råd till relevanta chefer efter att ha inhämtat arbetstagarens samtycke. 

 Diskutera med arbetstagaren och ta reda på dennes önskemål vad gäller insatser, 
rehabiliteringsprogram, arbetshandledning och externa byråer för handledning vid återgång till 
arbetet. 

 Tillåt arbetstagaren att vila och återhämta sig Många känner skuld för att ta ledigt från 
arbetet och detta kan hindra deras tillfrisknande – låt arbetstagaren veta att du finns där för att 
hjälpa och stödja dem, i stället för att fråga när de tror att de kommer att återvända. 

 Förse arbetstagarna med information om alla strategier för rehabilitering som upprättats 
i företaget, oavsett om detta är specifikt för covid-19 eller inte. 

Steg 2: förbered arbetstagarens återgång 
 Vissa arbetstagare kan behöva en läkares godkännande innan de återgår till arbetet – till 

exempel när arbetet innebär kraftig ansträngning eller stress, eller när det finns 
säkerhetskritiska roller, eller om arbetstagaren sedan tidigare har hälsoproblem som har 
förvärrats till följd av covid-19. 

 Sätt dig in i deras situation: hur skulle du känna dig om du hade blivit allvarligt sjuk och 
tvivlade på om du skulle bli helt frisk igen? Försök föreställa dig hur personen känner sig, vad 
han eller hon kan vara orolig för och vilka prioriteringar han eller hon kan ha. 

 Boka in ett ”återgång till arbetet-samtal” för att komma överens om en återgångsplan. 
Vissa medarbetare kan uppleva fluktuerande symtom och kan behöva tid innan de kan arbeta 
lika effektivt som tidigare. Var beredd på att vara flexibel och på att saker förändras över tid – 
du kan behöva ändra planen. Företagshälsovården, arbetsledare och arbetstagarföreträdare 
kan stödja sådana åtgärder. 
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 Rådgör med din företagshälsovård eller företagsläkare om hur arbetsplatsen kan 
anpassas. De kan kanske också rådgöra med den läkare som behandlar din medarbetare. 

 Förse arbetstagarens kolleger och arbetsledare med information om långtidscovid och om 
frågor som rör arbetet och återgången till arbetet. 

 Överväg att söka råd och använda alla tillgängliga stödprogram eller att utnyttja eventuella 
statliga bestämmelser – allmänna eller specifika för covid-19 – som ger stöd åt 
arbetsplatsanpassade åtgärder för att de anställda ska kunna fortsätta arbeta. 

Steg 3: ha ett ”återgång till arbetet-samtal” 
 Inför samtalet bör du fundera över vilka modifieringar av arbetet och arbetsuppgifterna som 

kan fungera. Be arbetstagaren att göra detsamma. Säkerställ att arbetstagaren kommer till 
mötet förberedd för att diskutera hur sjukdomstillståndet kan påverka arbetet, vilka 
arbetsuppgifter som kan utföras och, framför allt, vilka modifieringar som kommer att hjälpa 
arbetstagaren att utföra arbetet (eller en del av arbetet). Påminn dem om att följa råden från 
deras läkare och involvera företagshälsovården eller företagets läkare. Det kan vara till nytta 
att involvera personalavdelningen, partner, arbetstagarens arbetsledare eller 
arbetstagarföreträdare. 

 Avdelningschefen och arbetstagaren kan dela in arbetsmoment och arbetsuppgifter i 
nedanstående kategorier och uppskatta den procentandel som upptas av varje typ av 
arbetsuppgift (före sjukfrånvaro), samt fastställa om medarbetaren uppfattar att kraven 
som arbetet innebär kommer att försvåra återgången till arbetet: 

 kognitivt – behandling av komplexa data, datainmatning som kräver intensiv 
koncentration, snabba byten av arbetsuppgifter, användning av flera olika system, 
komplicerat beslutsfattande, snabbt och riskfyllt beslutsfattande, hantering av flera olika 
intressenter eller rapporter, 

 fysiskt – repetitiva kroppsrörelser, statiska kroppsställningar, enstaka förflyttningar av 
svårhanterliga eller tunga föremål, 

 känslomässigt – hantering av känsliga personer/barn, oroade klienter/kunder, risk för 
aggression eller våld, nödvändigheten att vara känslomässigt flexibel och smidig. 

 Detta kan vara till hjälp vid identifiering av specifika och praktiska anpassningsåtgärder. 

 Under samtalet bör du ta dig tid att stämma av så att arbetstagaren känner sig bekväm. Fråga 
gärna hur han eller hon mår och om han eller hon oroar sig för något särskilt, och presentera 
vid behov möjliga lösningar. Ta upp möjliga arbetsmodifieringar, arbetsprioriteringar och 
arbetsschemat för de första veckorna efter att de återvänt – och be om arbetstagarens idéer. 
Förklara att du kommer att kontrollera hur det går och följa upp vid behov. Diskutera vad den 
första arbetsdagen och arbetsveckan kan innebära. Kom överens om en plan för återgång till 
arbetet som känns bra för båda. Den måste vara genomförbar och definiera vem som behöver 
göra vad och när. Den måste också vara flexibel eftersom du ännu inte vet vad som kommer 
att fungera för er båda. Dela planen med företagshälsovården eller företagsläkare och överväg 
även att dela den med personalavdelningen eller arbetstagarens kolleger. 

 Undvik oönskade anpassningsåtgärder. 

Steg 4: tillhandahåll stöd de första dagarna efter återgången till 
arbetet 

 Se till att du är på plats för att välkomna arbetstagaren på den första arbetsdagen. 
 Möjliggör för arbetstagaren att ta det lugnt i början, då detta kommer att förebygga att de känner 

sig överväldigade och minska risken för ytterligare frånvaro. 
 Påminn om de arbetsprioriteringar, det schema och de modifieringar ni har kommit överens om 

och kontrollera att dessa finns på plats och fungerar. 
 Se till att arbetstagaren som återvänt uppdateras om alla förändringar som gjorts av hur arbetet 

utförs, presentera arbetstagaren för eventuella nya kolleger, informera om nyheter, osv. 
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 Gör regelbundna avstämningar för att gå igenom hur arbetstagaren hanterar sin hälsa och sitt 
arbete. 

Steg 5: tillhandahåll kontinuerligt stöd och gör regelbundna 
översyner 
På denna punkt skiljer sig tillvägagångssättet lite från det vanliga förfarandet vid återgång till arbetet. 
Eftersom symtomen efter covid-19 varierar och förändras över tid är det särskilt viktigt att regelbundet 
gå igenom arbetsbördan och modifieringar av arbetssättet. Om en sådan finns till hands 
rekommenderas regelbundna genomgångar under den första tiden efter återgången till arbetet 
tillsammans med en arbetsmiljöexpert. På så sätt kan du förutse problem och säkerställa att 
arbetstagaren har bästa möjliga förutsättningar att hantera eventuella pågående symtom och kunna 
fortsätta arbeta. 

 Kommunicera regelbundet och öppet. Avsätt tid för avstämningar för att se vad som fungerar 
och vad du behöver förändra. 

 Se över arbetsbördan och kom överens om att öka arbetsbördan gradvis – ibland kan det 
krävas månader snarare än veckor. För en del personer är det troligare att återgången blir 
lyckad om den sker ”sakta men säkert”. Detta förhindrar troligen sjukdomsåterfall och ytterligare 
frånvaro. För ett fåtal personer kan pågående symtom betyda att de inte förmår uppfylla 
arbetskraven – om så är fallet kan det bli aktuellt att överväga ändrade arbetsuppgifter eller 
omplacering. 

 Rådgör med personalavdelningen i tillämpliga fall. Tillfälliga strategier på grund av covid-
19 kan behöva genomföras, särskilt vad gäller sjukfrånvaro och nödvändigheten att stödja och 
inte straffa dem som behöver en längre tids frånvaro eller förändrade arbetsuppgifter. 

 En längre tids frånvaro eller modifiering av arbetsuppgifterna kan få konsekvenser för 
personalutbildningen. Fundera på hur detta kan påverka utbildningskraven, särskilt för 
reglerade yrken. 

 Håll koll på de andra medarbetarnas arbetsbörda. Beroende på infektionstakten i ditt 
närområde och gällande föreskrifter kan flera av arbetstagarna vara frånvarande på grund av 
covid-19 eller på grund av de långvariga effekterna efter allvarlig sjukdom. Frånvaro eller sänkt 
arbetsförmåga hos ett stort antal arbetstagare kan innebära en påfrestning för den löpande 
verksamheten och övriga medarbetare. Eventuella extra arbetsuppgifter bör vara så få som 
möjligt och inte pågå för länge. Avdelningscheferna har en viktig roll när det gäller att övervaka 
situationen och säkerställa att enskilda arbetstagare inte överbelastas. Följ reglerna och avtalen 
om arbetstid och raster och gör det möjligt för arbetstagarna att koppla bort arbetet när de är 
lediga. 

 Oavsett hur massvaccinationen framskrider eller hur många som tillfrisknar och återgår till 
arbetet bör du följa de rekommenderade åtgärderna för infektionskontroll (inräknat social 
distansering, regelbunden handtvätt och andra hygienåtgärder samt användning av munskydd) 
för att förhindra att viruset sprids. Dessa åtgärder fortsätter att vara viktiga även under 
vaccinationsprogrammet. 

 Som en del av översynen av återgången till arbetet bör du kontrollera att arbetstagaren inte 
ägnar all sin energi åt arbetet och att han eller hon har energi kvar åt familj, umgänge och fritid. 

 

Exempel på arbetsanpassningar 
Det finns många möjliga modifieringar eller mindre anpassningar som kan underlätta för återvändande 
arbetstagare att utföra sitt arbete utan att det får negativa effekter för hälsan. Arbetsmiljöexperter 
rapporterar att de bästa resultaten ses när chefer och arbetstagare försöker lösa detta tillsammans. Var 
flexibel. Ge gärna förslag och uppmuntra arbetstagaren att komma med idéer, men undvik att 
tvångsinföra anpassningsåtgärder. Du kanske inte kan godta alla förslag, men det är oftast möjligt att 
hitta genomförbara modifieringar för arbetet och arbetstagaren i fråga. Det viktigaste är att i har en 
gemensam plan. 
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Gradvist återvändande och arbetstider 
Symtomens varaktighet och effekt vid långtidscovid medför att människor kan behöva en gradvis 
återgång till arbetet. En kortare, stegvis invänjningsperiod av standardtyp räcker troligen inte för 
arbetstagare med långtidscovid. Gradvisa återvändanden kan anpassas efter hand och pågå i allt från 
några veckor till flera månader. 

För arbetstagare med utmattningssymtom är det viktigt med distansarbete och arbetstempoanpassning 
med vilopauser som anpassas efter symtomen. Vissa arbetstagare kan klara att arbeta heltid, men för 
andra kan det vara effektivare att gå ner i arbetstid. 

Ibland tvingas arbetstagare med långtidscovid sjukskriva sig igen på grund av att de börjat arbeta för 
hårt efter frånvaron, och ibland kan detta ske flera dagar efter återvändandet till arbetet. Låt dig vägledas 
av arbetstagaren (och kom ihåg att de också håller på att lära sig hur de ska leva med och hantera sina 
symtom). 

Andra exempel 
Anpassningarna bör utgå från de specifika behoven hos varje arbetstagare och styras av deras specifika 
symtom och begränsningar samt hur dessa påverkar deras förmåga att utföra sitt arbete. Det krävs 
individanpassade planer för återhämtning och rehabilitering. En del av de punkter som följer kan tyckas 
självklara, men det är bra att formalisera åtgärderna så att de verkligen genomförs: 

 Ändrade arbetstider (tid för arbetsstart, arbetsdagens slut och pauser). 
 Ändrad arbetslängd, t.ex. kortare arbetsdagar eller lediga dagar mellan arbetsdagar. 
 Ändringar avseende skiftarbete; överväg t.ex. att ställa in sena eller tidiga skift och/eller nattskift 

så att arbetstagaren kan arbeta när han eller hon är som piggast. 
 Ändrade arbetsmönster, t.ex. symtomanpassat arbetstempo, regelbundna och/eller extra 

pauser. 
 Ändrad arbetsbörda, till exempel genom 

 färre fastställda arbetsuppgifter än normalt inom en viss tid, 
 mer tid åt att utföra vanliga arbetsuppgifter och undvika att arbeta med strikta tidsfrister, 

 tillfälligt ändrade ansvarsområden eller arbetsuppgifter (”ändrade arbetsuppgifter”), 
 stöd, till exempel genom 

 en tydligt fastställd hjälppunkt, dvs. någon att fråga eller stämma av med, 
 en stödperson, 
 ledig tid avsatt för läkarbesök, 
 undvikande av arbete som utförs i ensamhet, 

 tydliga mål och mekanismer för översyn, 
 distansarbete på deltid om möjligt, 
 regelbundna kontroller av om/hur symtomen förändras. 

Om du tror att det medicinska tillståndet sannolikt kan klassas som ett funktionshinder kan arbetsgivaren 
omfattas av ytterligare rättsliga krav vad gäller utförandet av rimliga anpassningar. Sök råd från 
företagshälsovården och personalavdelningen. 

Hur kan företagshälsovården hjälpa chefer och återvändande 
arbetstagare? 
När sjukdomen pågått länge kan en alltför tidig återgång till arbetet eller en återgång till full arbetsbörda 
leda till återfall. Arbetsmiljöexperter kan hjälpa till på flera sätt: 

 Genom att tillhandahålla stöd för att effektivt revidera riskbedömningen av arbetsplatsen för att 
ta hänsyn till långtidscovid och återgång till arbetet, samt genom kontrollåtgärder på 
arbetsplatsen. 

 Genom att utföra individanpassade bedömningar och upprätta en individanpassad plan för 
återhämtning och rehabilitering, samt säkerställa att relevanta medicinska undersökningar har 
utförts. 
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 Arbetsmiljöexperter är vana vid att bedöma arbetstagare med nya sjukdomstillstånd eller dåligt 
utredda hälsotillstånd och utvärdera symtomens inverkan på prestationen. 

 Genom att bidra till en individanpassad riskbedömning av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna 
tillsammans med dig och din kollega. 

 Genom att överväga säkerhetsaspekterna för den enskilda arbetstagaren och övriga 
medarbetare. 

 Genom att inrätta hälsokontroller om den vanliga hälsoundersökningen behöver anpassas efter 
någon annan risk. 

Mer information kan inhämtas från arbetsmiljöexperter, företagshälsovård eller företagsläkare. 

En chefs övergripande ansvar 
Din roll är att stödja den återvändande arbetstagaren genom att ha en öppen kommunikation och främja 
anpassningsåtgärder på arbetsplatsen där så är möjligt. Du behöver inte sitta inne med alla svar. 

Om du inte vet vad du ska göra eller behöver hjälp och råd, vänd dig till andra chefer, en sakkunnig vid 
personalavdelningen eller en arbetsmiljöexpert. 

Om du arbetar för en stor organisation, se till att du vet var det går att hitta information om följande: 

 De strategier för återgång till arbete som inrättats av din organisation. 
 Vägar för stöd i fråga om välbefinnande och psykisk hälsa (t.ex. rådgivning, personalnätverk). 
 Rehabiliteringsstöd (t.ex. sjukgymnastik). 
 Praktiskt stöd vid frågor som barnomsorg och långvariga sjukdomstillstånd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Professor Ewan Macdonald, Dr Drushsca Lalloo, Dr Clare Raynor och Dr Jo Yarker, SOM 
Long Covid Group (Society of Occupational Medicine). 

EU-Osha vill tacka Society of Occupational Medicine (SOM) 

Projektledning: Ioannis Anyfantis, Elke Schneider, William Cockburn, Europeiska arbetsmiljöbyrån 
(EU-Osha) 

© Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2021 

Kopiering tillåten med angivande av källan. 

Covid-19 är en ny sjukdom. Därför är detta ett provisoriskt dokument som kommer att 
uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig. 

EU-Osha har tagit fram ett antal vägledningsdokument och verktyg för företagen för hantering av 
covid-19 på arbetsplatserna. De kan hämtas från den särskilda webbsektionen Friska 
arbetsplatser stoppar pandemin. 

Ytterligare material finns på EU-Oshas webbplats under Rehabilitering och återgång till arbetet. 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work
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