SSGs nya informationskurs om coronaviruset och covid-19 har tagits väl emot och är uppskattad inom industrin.
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Stort intresse för SSGs informationskurs
om coronaviruset
SSGs nya informationskurs om coronaviruset och covid-19 har tagits väl emot.
Sedan lanseringen den 30 mars har fler än 31 000 personer tilldelats kursen
och över 21 000 personer har genomfört den.
– Vi hade verktygen för att bidra, och det ville vi självklart göra, säger Markus
Sjöholm, tjänsteägare för SSGs kursutbud.
När coronaviruset började få påverkan på det svenska samhället var det

många företag som agerade och försökte hjälpa till. Även på SSG började man
fundera på vilka sätt man kunde bidra till att minska konsekvenserna av
viruset.
– Vår känsla var att vi ville göra något, det var utgångspunkten, säger Markus
Sjöholm, tjänsteägare för SSGs kursutbud. Vi diskuterade internt och
konstaterade att vi har stora nätverk och genom våra system så når vi många.
Eftersom vi arbetar med att göra kurser för industrin insåg vi att vi kan hjälpa
till med att sprida information om pandemin och hur man skyddar sig. Vi
beslutade oss därför för att göra en kostnadsfri informationskurs om
coronaviruset och covid-19.
En snabb förankringsprocess tillsammans med industrin ledde till en ännu
snabbare process att färdigställa kursen. En vecka från att idén kläcktes var
kursen färdig, snabbare än någon tidigare kurs har producerats. Innehållet i
kursen består av fakta insamlat från WHO, Folkhälsomyndigheten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där kursdeltagaren får
information om hur man skyddar sig och andra och vad som är viktigt att
tänka på.
– Det cirkulerar mycket information om viruset och det kan vara svårt att
sortera vad som är rätt och hur man bäst skyddar sig, säger Markus Sjöholm.
Därför satte vi ihop en kurs baserat på information från aktuella myndigheter
där man lätt kan ta till sig innehållet, och dessutom kan ha ett källkritiskt
gott samvete. Varje morgon kontrollerar SSGs e-learningavdelning
informationen i kursen mot aktuella myndigheter och uppdaterar innehållet.

Positivt från industrin
Gensvaret från industrin lät inte vänta på sig. Bara fem dagar efter lansering
hade 15 000 personer fått kursen tilldelad och efter en månad är siffran över
31 000. Hittills har fler än 21 000 personer genomfört kursen.
– Att behovet för kursen fanns anade vi, men att responsen och
engagemanget är av denna dignitet är enormt glädjande, säger Markus
Sjöholm. Eftersom den är kostnadsfri finns det inga hinder för att tilldela den
till entreprenörer och anställda. Vi ser också att de som går kursen tycker att
den är bra. Hela 97 % av kursdeltagarna är nöjda med kursen i sin helhet.
Man tycker att detta är viktigt!
Många anläggningar ställer dessutom krav på kursen för att över huvud taget

få komma in.
– En del anläggningar har börjat att kravställa på kursen för att få komma in,
i likhet att man kravställer på exempelvis SSG Entre mot entreprenörer, säger
Markus Sjöholm. Vi fick exempelvis en förfrågan från en stor internationell
koncern om att göra en internationell landsoberoende version, vilket vi
gjorde. Den koncernen använder nu den kursen som ett krav på deras
anläggning i Europa.

Grundidén - att hjälpa till och dra sitt strå till stacken
Coronapandemin har gett stora konsekvenser på Sverige och världen. Viljan
att hjälpa till och bidra har visat sig på många sätt, både hos företag och
individer.
– Det här har känts som rätt sak att göra, säger Markus Sjöholm. Alla kan
göra på olika sätt. Vissa tillverkar handsprit, andra tillverkar utrustning åt
sjukvården. För oss var det här det bästa sättet och känns bra för oss att
kunna bidra på något sätt. Att det dessutom har tagits emot så pass bra gör
att vi är väldigt stolta. Vi hade verktygen för att bidra, och det ville vi
självklart göra.
Läs mer om informationskurs - covid-19 här.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Telefon: 060 - 14 15 00
Support: 060 - 14 15 10
www.ssgsolutions.com

Kontaktpersoner
Karolin Jonasson
Presskontakt
Kommunikationschef
Kommunikation
karolin.jonasson@ssg.se
060 - 14 15 41
Markus Sjöholm
Tjänsteägare
SSG On site, SSG Academy
markus.sjoholm@ssg.se
076 53 70 260

