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Bjäre hjälps åt! 
Till dig som är volontär



Just nu behövs din insats för att hjälpa äldre per-
soner och personer i andra riskgrupper att hand-
la mat och andra basala varor, låna böcker på 
biblioteket eller göra andra ärenden i samhället. 
Som volontär bestämmer du själv hur mycket tid 
du vill avsätta och vilka tider som passar just dig. 

Du kommer nu påbörja ett viktigt uppdrag och 
för det tackar vi dig! Varje insats, hur liten den än 
är, är viktig. För att undvika att utsätta dig själv 
och andra för onödiga risker har vi tagit fram 
förhållningsregler som är viktiga att följa under 
dina volontärsuppdrag. 

Tack för att du gör skillnad! 

Tack!



Var noga med hygienen
Tvätta händerna ofta och noggrant. 

Ta inte emot ersättning eller gåvor för ditt volontärsuppdrag
Vi förstår att den behövande kan känna stor tacksamhet för din hjälp, men 
som volontär arbetar du frivilligt och tar därför inte emot gåvor. 

Hantera inte den behövandes bankkort, nycklar eller andra 
värdehandlingar
Utlägg vid handling av mat och andra basala varor står du själv för. Spara 
kvittot så den behövande sedan kan swisha dig för den totala summan. 

Informera vid förkylningssymptom
När du anmäler dig som frivillig försäkrar du oss att du inte har några som 
helst symtom på smitta, inte heller lätta symtom. Om du, efter att du har 
skickat in din anmälan, uppvisar symtom måste du omgående ta kontakt 
med oss och berätta detta. 

Håll avstånd
Många affärer har utmarkerade linjer vid kassan för att behålla avståndet 
vid köer. Följ dessa och undvik att hamna nära andra när du handlar eller 
utför andra typer av volontärsuppdrag. Om du ska leverera något hem till 
en hjälpbehövande, gå inte in i hemmet och undvik fysisk kontakt. 

Har du frågor? Kontakta oss gärna på:

Mejl:   volontar@bastad.se
Telefon:  0431-77760

Förhållningsregler



Båstads kommun 
Vångavägen 2
269 80 Båstad 

Postadress:  
269 80 Båstad

0431- 770 00
bastads.kommun@bastad.se

www.bastad.se

www.bastad.se/coronavirus

Håll dig uppdaterad, besök:


