
 

Coronavirus (COVID-19) – Uppdatering för leverantörer 

  

 

10 juni 2020 

Stora Enso 

Kanavaranta 1 

P.O. Box 309 

FI-00101 Helsingfors, Finland 

Tel.: +358 20 46 131 

www.storaenso.com 

FO-nummer 1039050-8 

Momsregistreringsnummer FI 10390508 

Bästa leverantör, 

Som ett internationellt företag med cirka 25 000 medarbetare och 20 000 leverantörer runt om i världen har Stora 

Enso ett ansvar att göra vad vi kan för att bidra till att stoppa spridningen av coronaviruset. Därför vill vi att du läser 

igenom informationen nedan noggrant och genast förmedlar den till dina anställda som samarbetar med oss på Stora 

Enso. 

För alla Stora Ensos leverantörer gäller följande uppdaterade riktlinjer tills vidare. Regler och förordningar från 

nationella och lokala myndigheter har företräde framför dessa förhållningsregler. 

UNDERHÅLLSARBETEN I SAMBAND MED UNDERHÅLLSSTOPPEN 2020, ENTREPRENÖRER 

Vi har ökat säkerhetsåtgärderna vid våra bruk för att förhindra spridning av coronavirus i samband med 

underhållsstoppen. Vid större underhållsarbeten har vi vanligtvis många entreprenörer från flera företag som arbetar 

vid våra bruk, vilket innebär en högre risk för spridning av COVID-19. För att minimera riskerna har vi minskat den 

externa arbetskraften på plats till endast de som är affärskritiska. Andra arbeten utförs under normal drift eller 

kortare underhållsavbrott. 

FÖR ATT GARANTERA ALLAS SÄKERHET KRÄVER VI: 

Att alla underhållsarbetare 

• Håller fysiskt avstånd genom att undvika nära kontakt på mindre än 2 meter och/eller mer än 15 minuter i 

samma rum med andra. 

• Bär munkskydd under arbetet om det inte är möjligt att hålla fysiskt avstånd från andra eller om det krävs av 

myndigheterna. 

• Upprätthåller en lista över nära kontakter. Listan ska lämnas över till hälsomyndigheter i händelse av covid-

19-diagnos. 

• Följer instruktionerna vid porten och tar tempen om den mäts vid ingången. 

• Säkerställ att du varken har symtom på coronaviruset eller i övrigt har anledning att tro att du blivit utsatt för 

viruset. Om du inte kan bekräfta detta måste besöket skjutas upp. 

Att alla leverantörer 

• Säkerställer att utländska medarbetare innan de anländer till bruket följer föreskrifter/regler utfärdade av 

myndigheterna i respektive land eller region angående tider för självkarantän och/eller COVID-19-testning. 

• Dessutom ber vi alla företag att lämna in en egen COVID-19 beredskapsplan före underhållsstoppet. 

 

BESÖK PÅ STORA ENSOS KONTOR OCH PRODUKTIONSENHETER 

Vi avvisar besökare till Stora Enso för möten just nu och uppmuntrar att vi använder tillgänglig onlineteknologi för 

virtuella möten och annan affärskommunikation. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.storaenso.com%2F&data=02%7C01%7Csourcingandlogistics.storaenso%40storaenso.com%7Cebaebed2ad5a4333007508d7bb84a0f0%7C75998ea3790c40eaac1e02ee8edfb00f%7C0%7C0%7C637184050614941553&sdata=IcFi11hmv%2FDFdn8nOpnEATt4wH9auc6qQxNQRWP%2Be5I%3D&reserved=0
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ENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRER FÖR IN- OCH UTLEVERANSER, TJÄNSTER 

Entreprenörer och leverantörer som utför t.ex. tjänster, varuleveranser och annat ska, före besöket på en Stora Enso-

plats, säkerställa att de varken har symtom på coronaviruset eller på annat sätt har anledning att tro att de har utsatts 

för coronaviruset. Om de inte kan bekräfta detta ska besöket skjutas upp. 

 

LEVERANSER TILL OCH FRÅN STORA ENSOS LASTNINGS- OCH LOSSNINGSPLATSER 

Lokala och nationella riktlinjer för att förbygga och kontrollera smittan ska följas, och leveranser måste anpassas efter 

detta. 

Era medarbetare måste vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder innan de tar sig in i Stora Ensos anläggningar eller 

lastnings-/lossningsplatser samt leveransplatser utanför Stora Ensos anläggningar angivna av oss, t.ex. kunders 

anläggningar, externa lagerlokaler och hamnanläggningar. Lokala riktlinjer måste följas på dessa platser. 

Under lastning och lossning ska interaktion med personalen på plats begränsas till det minimum som krävs för att 

slutföra hämtning eller leverans. Läs även de ytterligare anvisningarna på nästa sida. 

 

VIKTEN AV GOD HYGIEN 

Vi betonar vikten av god hygien så som handtvätt och att undvika nära fysisk kontakt som att ta i hand. Ytterligare råd 

finns på http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-

2019-ncov 

Säkerheten för våra kunder, leverantörer och medarbetare är oerhört viktig för Stora Enso och därför gäller samma 

riktlinjer för alla. Vi kommer att omvärdera riktlinjerna ovan löpande och informera om eventuella ändringar.  

Stort tack för din medverkan och vänliga hälsningar 

Johanna Hagelberg 
EVP Sourcing and Logistics 
Stora Enso  
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.storaenso.com%2F&data=02%7C01%7Csourcingandlogistics.storaenso%40storaenso.com%7Cebaebed2ad5a4333007508d7bb84a0f0%7C75998ea3790c40eaac1e02ee8edfb00f%7C0%7C0%7C637184050614941553&sdata=IcFi11hmv%2FDFdn8nOpnEATt4wH9auc6qQxNQRWP%2Be5I%3D&reserved=0
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov
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CHECKLISTA 

Minimikrav för entreprenörer och transportörer 
 
Dessa krav gäller Stora Ensos anläggningar och lastnings-/lossningsplatser samt leveransplatser utanför 
Stora Ensos anläggningar angivna av oss, t.ex. kunders anläggningar, externa lagerlokaler och 
hamnanläggningar. Lokala riktlinjer måste följas på dessa platser. 
 
FÖRE BESÖKET 
Vi vill be dig att beakta följande frågor: 

A. Har du symtom på coronavirus (feber, hosta, andnöd, muskelsmärta, trötthet) eller har du diagnostiseras 

med coronaviruset? 

B. Har du i övrigt anledning att tro att du har utsatts för coronaviruset? 

Om du svarar JA på någon av dessa frågor får du inte besöka platsen. Informera din kontaktperson på Stora Enso om 
situationen.   
 
 
UNDER BESÖKET 
Gäller alla entreprenörer och besökare: 

• Håll fysiskt avstånd genom att undvika nära kontakt på mindre än 2 meter och/eller mer än 15 minuter i 

samma rum med andra. 

• Bär munksskydd under arbetet om det inte är möjligt att hålla fysiskt avstånd från andra eller om det krävs av 

myndigheterna. 

• Upprätthåll en lista över nära kontakter. Listan ska lämnas över till hälsomyndigheter i händelse av covid-19-

diagnos. 

• Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket. Släng därefter omedelbart pappersnäsduken i soporna. 
• Tvätta händerna noggrant och ofta. Använd pappershanddukar för att torka händerna och släng därefter 

handdukarna i soporna. Använd inte gemensamma handdukar. 
• Bär skyddsutrustning som handskar eller mask om de tillhandahålls vid grinden när du lämnar leveranser till 

kundanläggningar. Ansiktsmasken ska täcka både näsan och munnen. 
 
Ytterligare för lastbilschaufförer: 

• Stanna kvar i fordonet om det är möjligt, håll i annat fall avstånd till andra.  
• Gå bara för att lossa och säkra lasten efter det att evtuellt andra personer lämnat närområdet. 

• Rengör regelbundet ratten och andra ofta berörda delar av lastbilen. 

 
EFTER BESÖKET 
Vi kräver att informeras omgående om en entreprenör, transportör eller terminalsanställd diagnostiseras med 
bekräftad COVID-19-infektion efter att ha besökt någon av Stora Ensos anläggningar eller lastnings-/lossningsplatser. 
På så sätt kan vi vidta åtgärder för att förhindra fortsatt smittspridning så snabbt som möjligt. Kontakta den avdelning 
på Stora Enso som beställde uppdraget eller bokade transporten. 
 
För att alla ska kunna skyddas är det viktigt att du förmedlar dessa instruktioner till dina anställda.   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.storaenso.com%2F&data=02%7C01%7Csourcingandlogistics.storaenso%40storaenso.com%7Cebaebed2ad5a4333007508d7bb84a0f0%7C75998ea3790c40eaac1e02ee8edfb00f%7C0%7C0%7C637184050614941553&sdata=IcFi11hmv%2FDFdn8nOpnEATt4wH9auc6qQxNQRWP%2Be5I%3D&reserved=0

