
Pressinbjudan till digitalt webbinarium den 16 juni 2020 – anmälan senast 12 juni.

Pressinbjudan: Smittspridning, riskbedömning och åtgärder på
arbetsplatsen?
Välkommen till ett webbinarium den 16 juni 2020. Spridningen av coronaviruset, covid-19, utmanar våra bedömningar och vårt handlande på
många områden. Ett av dem är riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen. Vad vet vi om smittspridning idag? Hur ser riskbedömningen ut
och vilka lagkrav och stöd finns?

Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och inte minst arbetslivet

Spridningen av corona (covid-19) utmanar våra bedömningar och vårt handlande på många områden. Ett av dem är riskbedömning och
åtgärder på arbetsplatsen. Vilka åtgärder som ger bäst effekt kan se olika ut på olika arbetsplatser och kan vara av flera slag. Ibland går det
inte att ta bort risken helt utan det handlar om att reducera risken eller hur man på bästa sätt kan hantera den.

Vad vet vi om smittspridning idag?

Ämnet behandlas av docent Jakob Lönndahl, ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, som har fått anslag från AFA
Försäkring och forskar om spridning av smittsamma virus via luft samt Carl-Johan Fraenkel, överläkare infektionsmedicin och specialist i
vårdhygien vid Skånes universitetssjukhus.

Riskbedömning och åtgärder

Här träffar ni Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin Region Stockholm, som berättar om
riskbedömning och vilka lagkrav och stöd som finns. Ni möter även Mats Bohgard, seniorprofessor vid ergonomi och aerosolteknologi
Lunds universitet. Han har jobbat med luftföroreningsproblematik och aerosolfysik sedan 1975 och kommer ta upp tekniska arbetarskydd
såsom till exempel andningsskydd.

Digitalt webbinarium

Forskarnas presentationer kommer att sändas digitalt vid planerad tidpunkt. En länk för registrering till webbinariet kommer att skickas
under måndagen den 15 juni till dig som är anmäld.

Tid: Tisdag 16 juni 2020 kl. 09.00–10.00

Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor. Dokumentation från webbinariet publiceras i efterhand på AFA Försäkrings webbplats.

Media hälsas välkomna att anmälda sig till webbinariet

Är du journalist och vill anmäla dig till webbinariet, mejla till presskommunikatör linda.harling@afaforsakring.se senast fredag 12 juni.

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på webbinariet, hör av dig till afaseminarier@afaforsakring.se senast fredag 12 juni.

Övriga frågor kring webbinariet besvaras av Per Nyström på telefon 08-696 48 60.
Välkommen att delta i vårt digitala webbinarium!

LÄS FLER NYHETER FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga
ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist,
dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv,
kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja
forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och
PTK. www.afaforsakring.se


