Initiativärende regionstyrelsen

Beredskap och information avseende Coronaviruset
Region Norrbotten är en stor arbetsgivare och har många medarbetare vilka företar olika typer av
resor. Med anledning av Coronaviruset vilket har sitt epicentrum i centrala Kina så ska våra
medarbetare inte återgå till arbetet när de kommit hem från resor från Kina.
Det finns information om att Coronaviruset smittar även under inkubationstiden vilket innebär att
man kan vara bärare och tillika smittspridare av viruset utan att känna till detsamma och utan att
uppbära symptom. Därför kan det vara lämpligt att de regionanställda vilka återvänder från resor till
Kina uppmanas sjukskriva sig och stanna hemma från arbetet. Ett lämpligt journummer kan upprättas
specifikt för återvändare från Kina och övriga personer vilka vistats i områden med fall av
Coronaviruset så att de får samråda med av regionen utsedd läkare eller enhet för hantering av dessa
samtal såsom smittskyddsenheten. Regionen ska vidare se till att det finns rutiner avseende
Coronaviruset så att tjänsteman i beredskap (TiB) alltid har aktuell information om misstänkta
Coronafall i länet.
I övriga delar av landet har International School of Gothenburg Region infört att elever vilka varit i
Kina ska stanna hemma i två veckor, likaså har VOLVO som en av landets största arbetsgivare infört
detta för sina anställda. Region Norrbottens anställda arbetar i många fall patientnära varvid bör
beaktas att personal som återvänder från Kina kan komma att utsätta patienter vilka har ett
försvagat tillstånd att hantera Coronaviruset.
Enligt lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 4 § 2 st. svarar
landstinget (regionen) för att smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor vidtas. Regionen har
även skyldigheter enligt denna lag att tillsammans med kommunerna svara för personalförsörjning
avseende karantänshamnar och karantänsflygplatser för det fall regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer beslutar om att karantänshamnar eller karantänsplatser skall inrättas. Då
lagstiftningen på området uppdaterats med ändringar vilka trätt i kraft 2020-01-01 är det av största
vikt att region Norrbotten ser över att man är insatt i den lagstiftning som för nuvarande gäller på
området och beredd att agera i enlighet med densamma.
Sverigedemokraterna föreslår att:
-

Regionstyrelsen beslutar om en tillfällig policy där medarbetare uppmanas att sjukskriva
sig/stanna hemma efter hemkomst från Kina.

-

Region Norrbotten säkerställer att aktuell information delgivits medarbetarna angående
Coronaviruset.

-

Att region Norrbotten säkerställer att region Norrbotten är beredda att agera utifrån den
lagstiftning som finns avseende denna typ av samhällsfarliga sjukdomar och att region
Norrbotten vid behov uppdaterar handlingsplaner, rutiner etc.

-

Att region Norrbotten ser till att information till norrbottningarna finns lättillgänglig inte bara
på 1177 utan även på region Norrbottens egna hemsida, www.norrbotten.se

-

Att regiondirektören ges i uppdrag att utforma ett mer detaljerat underlag för
regionstyrelsen att ta ställning till.
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