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Direktiv för hur vi minimerar smittspridning av Coronaviruset :

För att minska risken av smittspridning behöver vi tillsammans vidta åtgärder samt visa hänsyn till vår 

omgivning. De konkreta initiativen vi vidtar på Tidler hittar ni nedan:

Mer följebil, mindre kollektivtrafik

I linje med Folkhälsomyndighetens direktiv använder vi nu kollektivtrafik i större utsträckning än vi 

gjort under mars och april. Vi har dock fattat beslut om att fortsatt ha än högre andel följebilar än 

vanligt givet Corona-situationen. 

Ökad handhygien
I följebilarna kommer vi fortsatt att tillhandahålla handsprit samt våtservetter för att minimera 

spridning av viruset. Vi uppmanar er att verkligen använda dessa varje gång ni kliver in i bilen. Om ni 
vill ha mindre behållare med handsprit med er får ni gärna köpa dessa själva och skicka in kvittot till 

våra Dispatchers så ersätter vi er för den kostnaden. 

Handskar & desinficerande våtservetter

Vi uppmanar våra förare att fortsatt använda handskar under alla uppdrag. Plasthandskar och 
desinficerande våtservetter finns i lager och tillhandahålls löpande. Vid avslutat uppdrag, använd en 

våtservett till att torka av ratten och även växelspaken samt lämna en oöppnad våtservett på 
förarsätet för nästa person som ska köra bilen.

När vi träffar kund: Informera om vår Corona policy 

I de uppdrag där vi har ett fysiskt möte med kund är det viktigt att vi informerar om vår policy för hur 

vi minimerar risken för spridning av Coronaviruset. Detta ger trygghet för kunden vilket är viktigt. Är 

kunden intresserad kan ni självklart berätta om eller visa upp denna policy. 

När vi träffar kund: Ingen fysisk kontakt 
När vi träffar kunden fysiskt hälsar vi artigt och trevligt som vanligt men undviker att ta kunden i 

hand med hänvisning till vår policy kring Coronaviruset. Det är otroligt viktigt i dessa tider att vi visar 
att vi är medvetna om spridningsrisken och agerar därefter. Med det sagt får vi inte glömma att vi 

fortsatt ska leverera vår Tidlerkänsla vid varje körning så se till att förmedla den med ett stort leende 
på läpparna som ni alla gör så bra även i vanliga fall. 

Noga med att stanna hemma om vi känner oss sjuka
Om vi känner oss sjuka måste vi ta beslut att stanna hemma från jobbet. Vi vill alla komma tillbaka till 

en normal vardag så fort som möjligt och då gäller det att alla tar sitt ansvar! 

Slutligen, finns det några funderingar eller frågor är det bara att ni kontaktar er närmsta chef. 

Stort lycka till!

Varma hälsningar från er VD
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