Hur vi tillsammans
förhindrar och hanterar Coronasmitta

under revisionsavställningen på O3

Sammanfattning

Vid den årliga underhållsavställningen på O3 under perioden 1 augusti – 26 oktober
kommer stora projekt som installation av system för oberoende härdkylning och byte av
likriktare att genomföras. Det är affärskritiska åtgärder som har hög prioritet och som
kommer att utföras under de förutsättningar som ges av rådande pandemi.
I detta dokument önskar OKG delge viktig information om hur vi tillsammans ska
lyckas genomföra dessa arbeten framgångsrikt genom att förebygga och hantera de
risker för Coronasmitta som finns.
Vår årliga revision säkerställer den nukleära säkerheten och tillgängligheten vid vår
anläggning för efterföljande driftcykel. Revisionslängden för O3 har utökats för att minska
risken för smittspridning av Corona Covid-19. Syftet är att sprida ut arbetena över tid för att
minimera antalet som arbetar i anläggningen samtidigt. Detta sker också i syfte att
förebygga köbildningar vid konstaterade flaskhalsar, såsom i inpasseringsbyggnaden. Det
har av dessa skäl beslutats att anpassa tiderna för arbetsdagens början och slut, vilket bland
annat gör det möjligt att även schemalägga tidsfönster för tillträde och raster.
Åtgärderna vidtas i enlighet med OKGs övergripande strategi för att förebygga en smittspridning i verksamheten. Strategin ansluter till de nationella hälsomyndigheternas råd
och rekommendationer om social distansering. Av det skälet har flertalet OKG-medarbetare
sedan länge arbetat på distans i största möjliga utsträckning och det kommer att gälla under
hösten också. Ytterligare åtgärder för att underlätta för alla att hålla distans är olika former
av avståndsregleringar i bland annat inpasseringsbyggnad och restaurang.
Det är viktigt att alla som arbetar i vår verksamhet, såväl egna som inhyrda medarbetare,
följer de råd och rekommendationer som anges av den nationella hälsomyndigheten. På vår
arbetsplats uppmanas därmed alla att visa omtanke om varandra genom att stanna hemma
från arbetet vid minsta sjukdomssymptom, såsom halsont, feber eller snuva. Vi förväntas
hålla respektavstånd till varandra på cirka två meter och att frekvent tvätta händerna med
varmt vatten och tvål i minst tjugo sekunder vid varje tillfälle. Du får en specifik information
om dessa förhållningsregler vid din ankomst till OKG, då du även ska kvittera att du tagit
del av dem.
Även om vi i det här dokumentet beskriver olika delar av smittskyddsåtgärder i form av
skyddsutrustningar, principer för boende och resor till och från arbetet, vill vi betona att den
allra viktigaste faktorn för att förhindra smittspridning är just det personliga
ansvarstagandet. OKG förväntar sig därför att samtliga arbetsledningar går igenom detta
dokument med var och en som ska arbeta på OKG under året revision.

Viktiga informationskanaler

Att hålla sig informerad är viktigt i vanliga fall. Under rådande omständigheter är det ännu
viktigare. Information rörande smittskyddet i anläggningen kommer huvudsakligen att vara
på engelska. Detta innefattar golvdekaler, affischer, skyltar och information på våra
utplacerade bildskärmar. Var och en som ska arbeta på OKG förväntas också ladda ner
”OKG-appen”, där information kommer att finnas på såväl svenska som engelska. Det är
också viktigt att hålla sig uppdaterad via www.okg.se – även där återfinns mycket
information på engelska, bland annat om boende, utbildning och skyddsutrustning.
Om du behöver komma i kontakt med någon på OKG rörande frågor kring smittskyddsåtgärder ringer du jourtelefonnumret 076–762 36 54.
När du kommer till OKG
Med anledning av den rådande pandemin är det extra viktigt att du följer såväl de gamla
som de nya rutiner som gäller i samband med arbete på OKG. Vårt smittskydd bygger till
stor del på att försöka göra det möjligt att hålla avstånd till varandra. Därför är det
viktig att du anländer till anläggningen vid den tidpunkt som du tilldelats.
Den tilldelningen baseras nämligen på olika tidsfönster och genom att komma i utsatt tid
hjälper du till med att minska risken för köbildningar i de flaskhalsar som finns, exempelvis i
inpasseringen. Därför är det också mycket värdefullt att du är väl förberedd genom att ha
med dig de intyg och handlingar som är förutsättningar för ditt tillträde. Du ska också ha
gjort de interaktiva utbildningar som anges i detta dokument. Vid din första ankomst till
OKG kommer du att få ytterligare information om våra förhållningsregler i pandemin som
vi vill att du kvitterar att du tagit del av för din egen och dina kollegors skull.

Hur du förebygger smitta

Ett effektivt smittskydd är beroende av vars och ens personliga ansvarstagande. Att följa
råd och anvisningar i samband med arbete och fritidsaktiviteter är en förutsättning för
att smittorisken ska kunna minimeras. Tillsammans med att hålla respektfullt avstånd
till sina medmänniskor är en god handhygien A och O. Tvätta således händerna ofta och
länge med varmt vatten och tvål.
Där det saknas förutsättningar att tvätta händerna på föreskrivet sätt ska det finnas
alternativ i form av handsprit. Smörj händerna noggrant med detta tills händerna är torra. Du
bör tvätta dina händer när du byter arbetsuppgifter, när du har varit utomhus, innan du äter,
efter toalettbesök, efter hostattacker eller nysningar samt efter rökning. Nysning och
hostning ska ske i armvecket för att minska smittspridning.
Hälsa inte genom att ta i hand, håll cirka två meters avstånd till varandra och minska antalet
sociala kontakter så långt det är möjligt. Använd den skyddsutrustning som erbjuds som
komplement till ovanstående då det bedöms finnas behov.
För att hjälpa dig att hålla dig frisk har OKG infört skärpta rutiner beträffande sanering av
kontaktytor.
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Om du blir sjuk

OKG har en framtagen rutin för hur du ska agera om du uppvisar symptom före, under
eller efter arbete. Grundregeln är att stanna hemma från arbetet vid minsta sjukdomssymptom.
Om du utvecklar sjukdomssymptom under tiden du är på arbetsplatsen är det viktigt att du
omedelbart informerar din närmaste chef om att du beger dig hem. Även om dina symptom
är milda, ska du i möjligaste mån undvika kontakt med andra.
Därefter finns tre scenarion:
• Symptom som går över inom 24 timmar: ingen provtagning och återgång till arbete när
symptom upphör.
• Symptom mer än 24 h: Beställ prov på 1177.se och isolera dig i väntan på provsvar – om
positivt initieras smittspårning av Region Kalmar. Stanna hemma minst 7 dygn varav 2
feberfria innan återgång till arbetet.
• Symptom mer än 24 h: Beställ prov på 1177.se och isolera dig i väntan på provsvar – om
negativt återgång till arbete när symptom upphör.

Ditt boende och din fritid

OKG har förstärkt städningen av de bostäder som tillhandahålls av företaget. För att
underlätta att hålla social distans kommer utemöbler att finnas strategiskt placerade
invid boendet.
Boendet kommer i första hand att förläggas till Söråbyn på området samt i Hägnad i
Figeholm. I största möjliga utsträckning kommer förläggningen att ske med utgångspunkt
i att man bor tillsammans med dem man arbetar med. Ju trängre krets man umgås med på
jobbet och fritiden, desto mindre är risken för att smitta eller bli smittad.
Utökad städning i boendet tillämpas med fokus på kontaktytor. Möblering av stugorna har
setts över för att säkerställa att möjlighet finns till social distansering. Umgänge utomhus är
att föredra, varför Söråbyn kommer att kompletteras med fler utemöbler. Observera dock att
uppmaningen om social distans gäller även utomhus.
I samband med ankomst får du nödvändig information angående boendet, såsom viktiga
telefonnummer och andra kontaktpersoner. Samtidigt förväntas du ta del av OKGs policy
kring droger och alkohol i samband med din tjänstgöring på kärnkraftverket. En drogfri
arbetsplats förutsätter insikten om en nödvändig nolltolerans i samband med ditt arbete på
OKG.

Din utbildning

I de fall som utbildning förläggs till klassrum kommer antalet deltagare att begränsas
kraftigt och pauser i utbildningen kommer att ske under olika tidpunkter för att minska
mänsklig kontakt.
Kraven på utbildning avseende dem som ska arbeta under revision och på anläggningen är
desamma. Förändringar har dock skett avseende hur vissa utbildningar genomförs.
Strålskyddspraktik grund och Strålskyddsteknik grund genomförs som vanligt på plats. För
att anmäla dig till någon av dessa kurser eller om du har frågor, kontakta
utbildning@okg.uniper.energy.
Strålskydd i praktiken repetition är endast interaktiv och genomförs på dator i Platå eller på
www.okg.se innan ankomst.
Strålskyddsteknik rep genomförs i Platå på egen dator (fungerar endast i Internet Explorer),
det krävs en kod för att starta provet som erhålls från utbildning@okg.uniper.energy.
Det är viktigt att maila intyg för genomförda repetitionskurser i god tid innan startdatum för
arbete till utbildning@okg.uniper.energy för registrering.
Övriga utbildningar genomförs som vanligt, mer information om utbildning finns på
www.okg.se.

Dina resor till och från arbetet

I rådande pandemi avråder den nationella hälsomyndigheten från att använda
kollektivtrafik och för att förebygga risken för smittspridning rekommenderar OKG
därför att resor till och från arbetet sker med egen bil.
Den sociala distanseringen är ett verkningsfullt redskap för att skydda sig mot smitta. OKG
eftersträvar att såväl på arbetsplatsen som i de boenden som tillhandahålls av företaget skapa
förutsättningar för att hålla respektfullt avstånd till varandra. Vid resorna där emellan
uppmuntras i normala fall samåkning, men under pågående pandemi utgör detta en
riskfaktor. Överväg således alternativa färdmedel där social distansering i form av ett
respektavstånd på minst en meter från varandra är möjligt. Betänk att en resa på endast
femton minuter i det begränsade utrymme som en personbil utgör innebär att alla
passagerare bytt andedräkt med varandra.

Din skyddsutrustning

Alla som kommer till OKG för att delta i revisionsarbetet kommer att ombes att kvittera
att man tagit del av de förhållningsregler som gäller för att förebygga smittspridning.
Informationen utgår från OKGs förväntningar på det personliga ansvarstagandet för att
minimera smittriskerna.
OKG har tillsammans med smittskyddsexpertis sett över den skyddsutrustning som
under normala omständigheter används i arbetet, såsom olika sorters handskar, overaller och
skyddsglasögon. För en del arbeten eller situationer har detta inneburit att det konstaterats
ett visst behov av kompletterande utrustning, främst i arbetsmoment där det är svårt att hålla
respektfulla avstånd medarbetare emellan. För att minska din och dina kollegors risk för att
smitta varandra uppmanas alla att i sådana fall använda de vattenresistenta munskydd eller
motsvarande som tillhandahålls på relevanta ställen. Detta gäller främst i samband med att
flera personer arbetar tillsammans i trånga utrymmen, men även de som temporärt kommer
att arbeta i kontrollrummet kommer att behöva bära munskydd. Detta för att förebygga att
smitta förs in i den verksamhetskritiska personalgrupp som har detta som ordinarie arbetsplats.

Dina arbetstider och raster

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att hålla avstånd till varandra i samband
med arbete under revisionsavställningen har OKG i sin revisionsplanering minskat
antalet parallella aktiviteter samt anpassat arbetstiderna till detta genom att skapa olika
tidsfönster för ankomsten till arbetsplatsen.
I samband med förlängningen av årets revisionsavställning har planeringen modifierats så att
aktiviteterna i högre utsträckning spridits ut under dygnets alla timmar. Detta för att antalet
medarbetare som vistas samtidigt på arbetsplatsen ska kunna minskas. Det innebär samtidigt
en möjlighet att begränsa antalet medarbetare som anländer till jobbet vid samma tidpunkt.
Därigenom kan folksamlingar vid entré och övriga ställen, såsom in- och utträde till
maskinstationen, undvikas.
För att skapa ännu bättre förutsättningar för att denna tidsmässiga anpassning ska ha full
effekt har ankomsttiderna till anläggningen under morgontimmarna reglerats. Inpassering
delas upp i åtta tidsfönster under perioden 05:45–07:45. Respektive arbetsledning ansvarar för
att de uppsatta tiderna för ankomst till arbetsplatsen respekteras.

Det är särskilt viktigt eftersom rast- och lunchtider samt hemgång anpassats därefter. Dessa
tidsmässiga förskjutningar görs för att det ska vara möjligt att begränsa den risk för smittspridning som det innebär med alltför stora folksamlingar på allmänna ytor, exempelvis i
samband med raster samt in- och utpassager.

Dina arbetsförutsättningar
Receptionen

Receptionen i centralvakten är öppen vardagar kl: 06:30–16:30. Övrig tid under dygnet
kontaktas bevakningsföretagets arbetsledare på telefonnummer 070-591 43 90, som då
bemannar receptionen. Vissa dagar då det förväntas ankomma ett större antal personer
kommer tidsfönster att upprättas, vilket informeras om i god tid till respektive berörd firma.
Kontakta kontaktpersonen vid OKG om det uppstår frågor angående ankomsttider.

Arbetsmöten

Driftmöten under revisionsavställningen hålls i särskilt mötesrum och de som enligt fastställd
rutin får närvara vid dessa är endast representanter från funktioner som drift, driftstöd,
underhåll och strålskydd. Deltagare som inte kan vara på plats i mötesrummet deltar via
telefonkonferenssystemet.
Övriga av revisionsledaren styrda möten, såsom planeringsgruppsmöten och
funktionsgruppsmöten hålls i olika mötesrum och endast de personer som är nödvändiga för
att representera respektive funktion förväntas vara på plats. Övriga hänvisas till att delta via
telefonkonferenssystemet.

Material

Utlämningsställen för material på centrala serviceverkstäderna (CSV), aktiva förrådet och
turbinförrådet har försetts med plexiglasskivor som avskiljare i utlämningsluckor.

Arbetstillståndshantering (ABT) och skyddstillstånd (Skydd)

Utlämning och inlämning av arbetstillstånd (ABT) och skyddstillstånd (Skydd) sker via
befintliga luckor på kontrollerad sida och okontrollerad sida. För att minimera antal personer
vid luckorna ska endast arbetsansvarig hämta ut arbetstillstånd och skyddstillstånd.
Förlängning av arbetstillstånd sker hos planeringsfunktionen. . Förlängning av skyddstillstånd
sker hos strålskyddsfunktionen.
Även i dessa fall ska endast arbetsansvarig förlänga arbetstillstånd /skyddstillstånd.

Centrala kontrollrummet (CKR)

Tillträde till kontrollrum O3 är begränsat. Behov för tillträde medges genom styrd tillgång via
behörighetssystemet och aktuellt behov för personalen att arbeta i utrymmet. Med fördel ska
kommunikation med CKR ske telefonledes och trestegskommunikation ska tillämpas, vilket
styrs av det tjänstgörande skiftlaget.
Mer information om rutiner beträffande
arbetsmöten, materialhantering, ABT
och CKR finns på plats på OKG.

