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Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.
Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.
Innehåll:
Godkänd av AFA-försäkring.
Styr upp ert säkerhetsarbete.
Missar vi incidenter/tillbud på arbetsplatsen.
Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet.
Använd din friskvårspeng.
Mitt är mitt.
Allt behöver inte vara jobb. Trivseltid behöver vi alla.
Prata med de äldre. (Repris)
Våra utbildningar och produkter.
Tidigare inspirationsblad hittar du här.
Kontakta oss på telefon 013-15 11 23 eller epost info@abata.se

Trygg och säker
Nr 1 2021 (årgång 23)

Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder
samt de som på något sätt tagit del av information från
mig.

Vi ser fram emot ett 2021 med förhoppning

Vi är nu godkända av AFA-försäkring
Vi är nu glada att kunna säga att vi är godkända av Afa-försäkring som utbildningsanordnare för
arbetsmiljöutbildning. Det innebär att ni företag inom den privata sektorn som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning har
möjlighet att söka ersättning för sina utbildningskostnader från Afa Försäkring för chefer, skydds- och
arbetsmiljöombud.
Detta gäller för våra utbildningar som är minst en hel dag.
Läs mer på Afa-försäkring
https://www.abata.se/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LCI0ZjhiNjgwYmIzMTciLDAsMCwwLDFd
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Styr upp ert säkerhetsarbetet
Är ni en arbetsplats eller känner du något företag som behöva support och stöttning i
sitt säkerhets/trygghetsarbete. 2021 är året vi satsar på mer konsulttjänster inom
säkerhet mot företag.
Hör av er för mer info.

Missar vi incidenter/tillbud på
arbetsplatsen?
Något jag brinner för är att kunna känna sig trygg på jobbet och i och för
sig även det privata.
Vad är det då som kan påverka tryggheten? Det beror på vilken bransch du
är i, men det händer olika incidenter på alla arbetsplatser. För att öka
tryggheten hos personalen så gäller det att försöka eliminera dessa
incidenter. Och för att kunna eliminera olika incidenter så måste vi också
veta om att de finns.
Men det finns olika incidenter eller händelser som inte rapporteras. Kanske
för att de händer så ofta att det blir jobbigt att skriva, eller vi får höra att det
ingår i jobbet. Eller kanske jag slarvar som gör att det blir skamset att lyfta
upp det.
Läs hela artikeln på länken

Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet

Läs mer på
prevent

Många arbetsuppgifter kan delegeras och det bör de göras. Men då ska
också de förutsättningar som behövs för uppgiften följa.

Använd din friskvårdspeng
Vi är anslutna till Wellnet, Actiway och Epassi och är ditt företag anslutna till någon av
dessa så kan du använda din friskvårdspeng på massage, floating eller mental
rådgivning hos oss.

https://www.abata.se/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LCI0ZjhiNjgwYmIzMTciLDAsMCwwLDFd
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Mitt är mitt
Låt andras saker och kroppar vara. Är det inte ditt, så låt det vara.
Varför kan vissa inte respektera andra individer och deras värde. Ingen
människa har kunnat välja vilka föräldrar man får, i vilken miljö man är född
och i vilket land och vilken kultur/religion man är född. Det är bara att köpa
läget, vi är alla olika. Och INGEN och då menar jag INGEN har rättigheten
att göra någon illa, varken handgripligen eller psykiskt. Inte heller rättighet
till andras egendomar och tillhörigheter utan deras godkännande. ”Ett nej
är ett nej”.
Detta är en grund som borde vara självklar, men tyvärr så är det ett
önsketänkande. Varför har det då blivit så? Varför kan vi i princip varje dag
läsa och höra om rån, mord och skjutningar. Det är också svårt att undgå
höra om hot och trakasserier samt skadegörelse.

Läs mera

Allt behöver inte vara jobb. Trivseltid behöver vi alla
Sociala aktiviteter fungerar som ett klister och smörjmedel för att skapa sammanhållning och trivsel på en
arbetsplats, enligt organisationspsykologen Patrik Nyström, som ägnat sig mycket åt frågor om psykosocial
arbetsmiljö och har erfarenhet från företagshälsovård.
– När vi gör sociala aktiviteter tillsammans med kollegorna öppnar vi upp oss på ett annat sätt för varandra. Vi
sänker också garden och kan hitta gemensamma beröringspunkter, säger han

Läs hela artikeln på Prevent

Repris
Prata med de äldre.
I Coronatider så ökar bedrägerier mot äldre.
Under åren har det funnits många olika typer av bedrägerier mot de äldre och de kommer hela tiden nya sätt att
försöka begå bedrägerier. Nu har det även dykt upp att bedragare ringer på dörren eller ringer på telefonen och
säger att de kommer från vårdcentralen för att ge eller boka in årets vaccination. De kan även själva ha gjort någon
typ av egen legitimation. Därmed kommer de in i lägenheten och. Eller så säger de att ringer de från telefonoperatör
med erbjudande av olika slag. Och som tur är så har de en försäljare i närheten, vilken snart ringer på med
https://www.abata.se/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LCI0ZjhiNjgwYmIzMTciLDAsMCwwLDFd
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telefonerbjudande. Då behövs en inloggning med ett bankkort som plötsligt försvinner med personen.
Prata med dina äldre om att INTE ge ut bankoder, INTE logga in med mobilt bankid vid telefonsamtal, INTE klicka på
okända länkar i eposten, INTE släppa in okända i lägenheten, INTE ringa upp samtal som avbryts direkt.
Be dem LÄGGA på telefon, STÄNGA ner eposten eller Stänga dörren (helst inte ens öppna) mm och själva söka
upp hjälpen via kända kontaktvägar.

Nu ser vi fram emot att kunna utbilda er 2021. Så börja planera in efter ert behov. Hör
gärna av er så talar vi om hur vi kan Coronaanpassa utbildningen.
Läs mer om våra utbildningar och produkter här nedan.

Se vår utbildningskatalog här
Nu kan du boka floating, massage och mental rådgivning hos oss direkt på

Bokadirekt.
Boka en utbildning nu, så ni är uppdaterade om det skulle hända.

Ta en helhetsöversyn och boka in en
risk/säkerhetsgenomgång av arbetsplatsen. Eller en
föreläsning om säkerhetstänkande.

Träffas i trygghetens tecken
Samla personalen för en kurs i Personligt skydd. Under 3 timmar går vi
igenom självskyddets grunder. Bland annat tips när ni rör er ute,
exempelvis till och från jobbet, i arbetet eller en kväll. Men ni får också lära
er enkla självförsvarstekniker.
Kursen är framtagen av Svenska Ju-jutsuförbundet och leds av Anders
Bergström som är godkänd instruktör.
Mer info för dig som är intresserad klicka här.

https://www.abata.se/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LCI0ZjhiNjgwYmIzMTciLDAsMCwwLDFd
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Boka in oss för utbildning

Boka en utbildning i HLR

Höj säkerhetstänket med

i Hot och våld

och Första Hjälpen

en trygghetsföreläsning.
Föreläsningen "Säkerhetskultur
och säkerhetstänk", tar upp hur ni
får ett säkerhetstänk hos
personalen och hur ledarskapet
påverkar säkerhetstänket.

Säkerhets-/trygghetsarbetet på
arbetsplatsen är ett kontinuerligt
arbete som ska engagera all
personal. Hot, våld och konflikter
finns inom många yrkesgrupper.
Kunskapen är färskvara som
behöver uppdateras.

Läs mer här

Är ni uppdaterade i er HLRBarn-HLR-, och första hjälpenkunskap. Helst varje år, HLRrådet rekommenderar kortare
repetition varje år i stället för en
längre utbildning ex vart tredje år.
Det ökar din trygghet att faktiskt
gå in och genomföra en HLRräddning när det behövs.
Är du inte utbildad så
rekommenderar vi en kombinerad
HLR-Första hjälpen utbildning
enligt HLR-rådets riktlinjer.

Denna föreläsning innehåller
tankar för ett inspirerande
ledarskap som påverkar
säkerhetstänket hos personalen.
Men också inspirerar personalen
till att öka sitt säkerhetstänk. Den
vänder sig både till arbetsledning
och/eller till personal på företag,
butiker och organisationer.

Läs mer här

Vi är återförsäljare till flera olika hjärtstartare. Det som är viktigt att tänka på
vid beställning är var ska den sitta, vilka ska använda den. Då kan vi titta
på IP-klassning, ev språk, röst eller bild mm.
Se vilka hjärtstartare vi kan erbjuda.
Hör av dig till oss för köp och frågor om tillbehör.
070-555 27 77 eller info@abata.se

Genom oss kan du förutom hjärtstartare skaffa:
Första Hjälpen-utrustning från flera olika leverantörer.
Madrasser och kuddar från Tempur.
Kosttillskott, Super 10 och annat från Neolife/GNLD.

Nu kan du köpa produkter från GNLD direkt på deras hemsida.
Som återförsäljare till GNLD som säljer kosttillskott, hudvård och rengöring ger vi dig nu möjligheten att köpa direkt
från deras hemsida , tänk bara på att knappa in vårat återförsäljarnummer 283131.
GNLD har bra produkter som bygger på mycket forskning.
.

Vår YouTube-kanal
https://www.abata.se/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LCI0ZjhiNjgwYmIzMTciLDAsMCwwLDFd
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Abata stödjer

Avregistrera | Hantera prenumeration
Abata
Munkhagsgatan 116
587 25 Linköping
013- 15 11 23
070-555 27 77
info@abata.se
www.abata.se
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