Checklista i coronatider
Effekterna av Corona/Covid-19 drabbar oss alla på olika sätt. Vi på HIR Skåne kommer självklart
hjälpa och vägleda er efter bästa förmåga kring det som kommer ge konsekvenser för våra gröna
näringar. Vår breda kompetens, erfarenhet och vida kontaktnät är en stor tillgång, inte minst under
kristider. Har du frågor eller funderingar? Kontakta i första hand din ordinarie rådgivare som hjälper
dig, eller lotsar dig vidare.

Vad kan hända och hur ska du vara förberedd?
Med checklistan nedan hoppas vi peka på några punkter som kan vara bra att tänka över för att göra
verksamheten bättre rustad för läget i världen.

 Utländsk säsongspersonal kommer inte. Du behöver snabbt anställa och
introducera personal från andra branscher
Med vårt kontaktnät kan vi hjälpa dig att hitta nya vägar och hjälpa till med kortare
introduktioner och utbildningar.
Hör av dig till sara.johnson@hushallningssallskapet.se

 Personalen blir sjuk

Se över era rutiner på gården. Begränsa antalet besökare, håll avstånd och stanna utomhus.
Fundera på om man kan variera arbetspasset så att inte hela personalstyrkan samlas vid ett
och samma ställe, men säkerställ samtidigt god dialog och samarbete. Tänk också över hur ni
kan få tag i personal ifall ni blir sjuka och stötta om möjligt grannar och kollegor som behöver
hjälp.

 Du själv blir sjuk

Se till att rutiner finns nedtecknat och hur långt man har kommit i olika arbetsuppgifter. I
annat fall blir det svårt för någon annan att ta över om du blir sjuk.

 Fler möten och utbildningar görs digitalt
I de allra flesta fall behöver du som kund inte ha någon annan utrustning än en telefon, dator
eller surfplatta för att genomföra möten digitalt. Det enda kravet är en hyfsad
internetuppkoppling. Vi på HIR Skåne har möjlighet att utföra en stor del av vår rådgivning
och utbildningar digitalt.

 Se över din ekonomi – tänk på följande:
•
•
•
•

Se över vilka kostnader du kan dra ned på om företaget kommer att drabbas av
intäktsbortfall.
Håll koll på likviditet så att du snabbt vet hur ekonomin ändrar sig och gör åtgärder i tid.
Kontakta banken i tid och ev. din ekonomirådgivare när du ser att företaget kommer att bli
drabbat.
Läs på om de olika insatser staten kommer med för att hjälpa företag.

 Problem med leverans av beställda maskiner
Sälj inte maskinen som du har tänkt att byta förrän du har fått den nya maskinen.

Tveka aldrig att kontakta din rådgivare!

