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Trygg och säker
Nr 5 2021 (årgång 23) 
 

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

Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.
Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.
 
Innehåll:
Årets Julgåva.
Psykisk ohälsa.
Undvik fall. och halkolyckor.
Se till att synas i trafiken.
Trygghetstips.
Sen julklappstress.
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

  

http://www.abata.se/utskrifter/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-abata-nr-4-2021
mailto:info@abata.se
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Anders & Lotta.

Vi tackar för årets samarbeten och ser fram emot ett givande 2022 med samarbeten
med gamla och nya kunder.

Årets Julgåva skänker vi till Unicef för köp av
vattenreningstabletter.
Rent vatten är nödvändigt för oss alla och speciellt barn i utsatta länder. I Sverige tar vi det som en självklarhet, men
det finns många i världen som inte har tillgång till rent vatten.

Psykisk ohälsa
Den vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar i Sverige i dag är psykiska diagnoser. Särskilt drabbade är kvinnor
som arbetar inom vård och omsorg. De vanligaste diagnoserna är depression, reaktion på svår stress och
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ångestsyndrom. Enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är arbetsgivaren skyldig att aktivt
förebygga stress och organisera arbetet på ett sådant sätt att de anställda trivs och mår bra. 

  
Se artikel i Arbetsliv

  

Ny hjälp för dig som inte alltid mår bra.
Det finns nu ett app för dig som hjälper dig under de mörka stunderna genom att hämta kraft från det ljusa. Ladda
gärna ner appen Lumeno.
Psykisk ohälsa är växande, men det finns hjälp. Den bästa hjälpen är att prata med någon. Så ta kontakt och få den
hjälp du är värd.

Undvik fall- och halkolyckor
Fallolyckor är tyvärr en vanlig skada på på arbetet och i även hemmet. Ett fall kommer oftast oväntat och därmed
hinner vi inte förbereda oss och tar emot oss på skadligt sätt eller så hinner vi inte ta emot oss på grund av att vi har
saker i händerna. Så därför gäller det att se över möjligheterna att förebygga fallen så mycket som möjligt.

  
Åtgärder utomhus kan vara:
Skotta undan snö så fort som möjligt. Snö som smälter kan sedan frysa till is.
Sanda ordentligt så att det blir bra fäste att gå på.
Använd gärna broddar på skorna eller stavar att stödja sig på.
Jobbar du på högre höjd så använd personligt fallskydd och även räcken mm på ställningar mm.
Plocka undan materiel som ligger på marken.

  
Åtgärder inomhus kan vara:
Torka upp på golven.
Bra skor även inomhus.
Plocka undan materiel som ligger i vägen på golvet.
Mattkanter och sladdar är risker för äldre.
Var försiktig när du använder stegar eller pallar.

  
Bär inte på mer än som är hanterbart. Bättre att gå flera gånger.

  

Det är också bra att träna på att falla, vi lär gärna ut fallkompetens.

Se till att synas i trafiken
 
Nu är det dags igen. Vi behöver alla påminnas varje år. Det mörknar och vi måste se till att synas. Som tur är finns
det mer och mer olika modeller på varselkläder samt reflexer och lampor att hänga på sig. Årets julklapp borde vara
reflexkläder, vilket det finns många olika och snygga.
Tyvärr är ju också många vinterkläder mörka som inte syns så bra. Skaffa lampor och reflexer att hänga på.

  
Tänk på att även om du ser bilar och andra, så är det inte säkert att de ser dig. 

  
Sedan är det detta med lysen på cyklar. Sätt på lysen så du syns.

  
Hjälp dig själv rädda ditt liv. Och som det ibland skämtsamt, men ändå med ett allvar dyker upp "använd reflexer
eller anmäl dig till donationsregistret".

https://www2.prevent.se/arbetsliv/halsa/2021/traning-dampar-angest/?_cldee=YW5kZXJzQGFiYXRhLnNl&recipientid=contact-cec3042610cbe81180f2001dd8b71f96-612d2c07e0454a37babc66c3a10ca898&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=NyhetsbrevArbetsliv&esid=f742a54e-012c-ec11-8124-8bd6c1a4250f
https://www.abata.se/wp-content/uploads/2020/09/Fallkompetens.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-abata-nr-4-2021
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Trygghetstips

Sen julklappsstress
Hör av er för köp av presentkort på massage, floating eller mental rådgivning. Hämta
hos oss i Johannelund.

 
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.

Repris
Prata med de äldre.
 
Tyvärr så kan vi inte sluta påminna om detta. Det kommer att hålla på
länge än.

 Under åren har det funnits många olika typer av bedrägerier mot de äldre
och de kommer hela tiden nya sätt att försöka begå bedrägerier.
Telefonbedrägerierna ökar.
 
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) och själva söka upp hjälpen via kända kontaktvägar.

Polisens tips

  

Här kommer information om Abata
Läs mer om våra utbildningar och produkter här nedan.

http://www.abata.se/wp-content/uploads/2018/06/Trygghetstips.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-abata-nr-4-2021
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/december/antalet-telefonbedragerier-pa-rekordhoga-nivaer/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier---skydda-dig/
https://www.facebook.com/abatabergstrom
https://www.linkedin.com/in/anders-bergstr%C3%B6m-33848522/
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Se vår utbildningskatalog här
Hör gärna av er så talar vi om hur vi kan Coronaanpassa utbildningen.

Nu kan du boka floating, massage och mental rådgivning hos oss direkt på

Bokadirekt.
Vi är anslutna till Wellnet, Actiway och Epassi för er som får era friskvårdspengar via dem.

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/wp-content/uploads/2020/05/Utbildnings-och-konsultkatalog.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-abata-nr-4-2021
https://www.bokadirekt.se/places/abata-friskv%C3%A5rd-31463
http://www.abata.se/wp-content/uploads/2019/08/Arbetstrygghet.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-abata-nr-4-2021
http://www.abata.se/wp-content/uploads/2017/08/Personligt-skydd.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-abata-nr-4-2021
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Boka in oss för utbildning
i Hot och våld

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

Boka en utbildning i HLR
och Första Hjälpen

Är ni uppdaterade i er HLR-
Barn-HLR-, och första hjälpen-
kunskap. Helst varje år, HLR-
rådet 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 HLR-
räddning när det behövs.
Är du inte utbildad så
rekommenderar vi en kombinerad
HLR-Första hjälpen utbildning
enligt HLR-rådets riktlinjer.

Läs mer här

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

  
 

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/hot-och-vald-utbildning/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-abata-nr-4-2021
https://www.abata.se/hjartstartare-hlr-utbildningar/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-abata-nr-4-2021
http://www.abata.se/wp-content/uploads/2017/10/V%C3%A5ra-hj%C3%A4rtstartare.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-abata-nr-4-2021
mailto:info@abata.se
http://se.tempur.com/
https://www.neolife.com/sv-se/home/
https://www.neolife.com/sv-se/home/
https://www.youtube.com/channel/UC1x8YYUHMBnsonk1rnEs_Yw
https://www.facebook.com/abatabergstrom
https://www.linkedin.com/in/anders-bergstr%C3%B6m-33848522/
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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

https://www.missingpeople.se/sv/
https://www.abata.se/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.abata.se/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.mailpoet.com/

