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Information till entreprenör inför fabriksstopp 2021 

För att fabriksstoppet ska kunna genomföras med säkerheten för era medarbetare i fokus och för vår 
planering, har vi en del uppgifter som ni entreprenör måste gå igenom i god tid före stoppveckan. 

 SSG ACCESS (Domsjö 2021) ska entreprenören bemanna med den personal som kommer. 
Domsjö Fabriker gör en koppling mot ert företag och kontaktperson i SSG ACCESS. Skicka mail 
till projadm@domsjo.adityabirla.com med kontaktperson samt mobil nummer, ni kommer då 
få ett mejl från SSG med instruktioner. 

 SSG Entré Grundkurs och SSG Entré Lokal del ”Domsjö Fabriker” skall samtlig personal ha 
genomgått innan ankomst. 

 SSG OnSite - Entreprenören och dess personal ska ha appen ”SSG OnSite” nedladdad i 
telefonen för att kunna ta del av säkerhetsinformation, stoppdokument samt nyheter om 
händelser under stoppet. Pushnotiser påslaget för att omgående ta emot viktig information. 
 

 Entreprenörsförsäkran där ni fyller i eventuella kemikalier ni avser ta in på området, vilken 
personal som kommer samt deras utbildning vad gäller SSG entre och heta arbeten. Denna 
blankett finns på Domsjö fabrikers hemsida under entreprenör och skickas via mail till 
beställare och projadm@domsjo.adityabirla.com 

 Riskanalys på de arbeten som ska utföras tas fram i samråd mellan beställare och 
entreprenören. Skickas via mail till beställare och projadm@domsjo.adityabirla.com 

 Tänk efter före är en enkel riskbedömning som skall utföras före varje påbörjat jobb. Finns som 
checklista i SSG OnSite. 

 Avdelningsvis skyddsinfo ska samtlig personal ha tagit del av. Finns på Domsjös hemsida under 
entreprenör. 

 Information om gasvarnare ska samtlig personal ha tagit del av. Finns i SSG OnSite. 
 

 Covid-19 - Entreprenören ska ha tagit del av Domsjö Fabrikers information samt 
rekomendationer rörande Covid-19. Finns på SSG OnSite och kan komma att uppdateras 
löpande. 
 

 För vår planering ska Entreprenör i god tid meddela behov nedanstående. Skickas via mail till 
projadm@domsjo.adityabirla.com. 

o Hur många personer kommer totalt? 
o Hur många platser har ni behov av i omklädningsrum och vilka dagar? 
o Hur många platser har ni behov av i fika/lunchrum? 
o Vilken dag och tid anländer ni till vakten för in passage? 
o Behov av servicebil på fabriksområdet? 
o Har ni egna specifika krav och regler angående Covid-19? 

 

Avstämning - Entreprenören ska i god tid innan stoppet fylla i en checklista i SSG Onsite  där man i och 
med detta meddelar att man genomfört ovanstående punkter. 

 

 


