POLICY CORONAVIRUS
Mavab AB är medvetna om den påverkan som COVID-19 (Coronaviruset) har globalt.
Eftersom hälsa och säkerhet för vår personal är oerhört viktig så gäller följande policy från
och med 2020-03-02 och tills vidare.
Om du nyligen har rest till/ från Kina, Sydkorea och/ eller Italien så ber vi dig att jobba
hemifrån de kommande 14 kalenderdagarna från det att du kommit tillbaka, för att minska
risken att eventuell smitta sprids. Detta krav är högre ställt än vad WHO till dags datum har
utfärdat, men vi tror på att ta extra försiktighetssteg för vår personals hälsa.
För gäster till Mavab så gäller samma regler och vi ber Er att inte besöka vår anläggning om
Du/ Ni nyligen har rest till/ från Kina, Sydkorea och/ eller Italien eller om du varit i kontakt
med personer som besökt dessa länder.
Observera att ovan nämnda länder kan komma att uppdateras enligt WHO:s riktlinjer.

Mavab AB are aware of the COVID-19 (Coronavirus) and the impact it is having globally.
Because the health and safety of all our people is of the utmost importance, we are stating this
policy effective March 2nd 2020 and until further notice.
If you recently travelled to/ from China, South Korea and/ or Italy we request that you work
from home for 14 days from the date you returned in order to reduce any further risk of
possible contagion. This policy goes beyond what WHO has advised, but we believe taking
extra precaution puts our people’s health front and center.
We are asking that all guests of Mavab follows the same rules and requests that guest doesn’t
visit our facilities if you recently travelled to/ from China, South Korea and/ or Italy or if you
have been in contact with people that visited mentioned countries.
Be advised, the above mentioned countries will be updated according to WHO guidelines.
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