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REFUSION
En særlov giver ret til refusion fra 1. sygedag for medarbejdere, der har ret til løn under sygdom, hvis
•
•

Medarbejderen er sygemeldt pga. corona, herunder sygemeldte som har en formodning for,
at deres sygefravær skyldes smitte med coronavirus.
Medarbejderen er sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, selvom medarbejderen ikke
selv er syg.

På den baggrund har Coop udsendt nedenstående vejledning til, hvordan det registreres i RAP, såfremt
der er medarbejdere, der er fraværende på grund af Corona.
Sygefraværet skal registreres i RAP med fraværskoden ”Syg ifbm. Corona”. Det gør du ved:
•
•
•
•

Tryk F8.
Vælg fraværskode ”Syg ifbm. Corona”.
Fraværstypen indsættes som åbent fravær og skal lukkes, når medarbejderen er raskmeldt.
Denne type fravær skal registreres tilbage til og med 27. februar 2020, da loven gælder med
tilbagevirkende kraft.

Loven gælder ikke:
•
•

Hvis medarbejderen er i frivillig karantæne.
Gravide medarbejdere, der er hjemsendt, skal registreres med fraværsarten”Syg – pga.
gravid”.

Hvis du er i tvivl om et fravær er dækket af de udvidede refusionsregler, så
kontakt Refusionsafdelingen på 43 86 36 40 – tryk 4 for HR – 1 for Refusion

Gratis psykologisk hotline i forbindelse med Coronakrisen
PFA, som er medarbejdernes pensionsselskab, har indgået samarbejde med Mindwork Psykologisk
Center ApS om en hotline, hvor HR, TR og ledere kan få gratis sparring og psykologisk rådgivning i
forbindelse med Coronakrisen.

Mindwork er autoriseret af Arbejdstilsynet til at rådgive på området Psykisk Arbejdsmiljø, og
arbejdsmiljørådgiverne er autoriserede psykologer med stor erfaring indenfor både erhvervspsykologi og
klinisk psykologi. Mindwork har solid erfaring med kriseledelse, individuelle krise- og
belastningsreaktioner, og understøttelse af et sundt psykosocialt arbejdsmiljø.
Mindworks psykologer står klar til at rådgive HR og ledere, og hjælpe dig med at begrænse belastninger,
håndtere krisereaktioner og skabe mest mulig tryghed midt i krisen.
Du kan bl.a. få rådgivning om:
• Kriseledelse og kriseberedskab.
• Distanceledelse.
• Krise- og belastningsreaktioner herunder reaktioner på isolation.
• Understøttelse af godt hjemmearbejdsmiljø.
• Kommunikation i forbindelse med kriser.
• Tiltag til understøttelse af psykologisk tryghed og balance.
HR og ledere kan kontakte Mindworks psykologer på telefon 20751616 eller e-mail info@mindwork.dk
alle hverdage fra 9.00-11.00 for gratis rådgivning. Indtil videre er linjen åben i uge 13, fra den 23. - 27.
marts 2020, men vi følger udviklingen og udvider perioden ved behov.

Ferieplanlæggeren - et redskab til dine medarbejdere
Borger.dk har udarbejdet en ferieplanlægger, som dine medarbejdere kan bruge til at holde styr på deres
ferie.
Her kan dine medarbejdere få et overblik over, hvor mange feriedage de har til rådighed, når de vil holde
ferie inden og efter den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Ferieplanlæggeren kan ses
her, men den ligger også på BAs hjemmeside (www.ba.dk/medarbejder/links).

Afholdelse af generalforsamling
Læs også de sidste nyhedsbreve om afholdelse af generalforsamling. De ligger alle sammen på
www.ba.dk/nyheder.
Du kan også ringe til Majken Skovgaard på tlf. 27629698, såfremt du har spørgsmål til afholdelse af
generalforsamling.

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her

Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du
velkommen til at kontakte BAs kontor på 33248135.
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