
FRÅGOR OCH SVAR OM ÖSETS FÖRKLÄDESFABRIK 
 

Hur gör jag om jag vill anmäla mig som volontär? 
Välj ett pass som funkar för dig och anmäl dig. Här kan du ändra 
eller se vilka andra sköningar som du ska jobba med.  
https://doodle.com/poll/q6anbgcstvtm6evd 
 
Jag har anmält mig till ett pass – är det bara att dyka upp på 
utsatt tid? 
Japp, allt du behöver veta får du koll på när du kommer. (TIPS: Klä 
dig inte för varmt eftersom det blir rätt svettigt under 
skyddskläder och visir. Ta med lite olika o du är osäker) 
 
Jag måste avanmäla mig – hur gör jag? 
Det går att ta bort sitt namn från Doodle-sidan för respektive pass: 
Gå in på länken igen. Om du pekar på ditt namn så dyker en bli 
penna upp (Edit). Klicka. Klicka sedan soptunnesymbol. Namnet 
borta. 
 
Hur hittar jag till Ösets Förklädesfabrik? 
Vi håller till i B- Hallen i sporthallen. Gå in huvudentren och följ 
skyltar in till vänster.  Adress Samuel Permans gata 14.   
 
Finns det parkering i närheten? 
Ja, volontärer kan parkera gratis framför entren. Man får hämta 
ett tillstånd uppe i b-hallen som gäller över dagen. I övrigt finns 
många billiga betalplatser i närheten.  
 
Jag vill ta med mig minderåriga, går det bra? 
Tonåringar kan absolut hjälpa till eftersom arbetsmomenten är 
enkla. Utmaningen är kanske snarare att följa reglerna. Som 
förälder får du ta fullt ansvar för att dina minderåriga barn följer 
alla säkerhetsföreskrifter med att sprita händer, tvätta händer, ta 
på skyddsutrustning i rätt ordning. Rengöra mobilen. Byta 
handskar om ni fingrar på mobilen osv. Instruktioner ges på plats. 
 
Om du har ett mindre barn så kan hen följa med om det funkar för 
dig/er. Om hen är trygg i sin vagn eller kan leka på en avgränsad 
plats är det ju inga konstigheter, men barn som springer omkring 



bland folk som försöker hålla sig hygieniska och arbetar med 
varma verktyg och plastångor ... nja. 
 
Jag jobbar på dagarna, när kan jag hjälpa till? 
Det finns pass även på kvällarna. Håll koll på länken under ”Hur 
gör jag om jag vill anmäla mig som volontär?” 
 
Hur säkrar ni att smittan inte sprids på plats? 
Säker kan man ju aldrig vara, men i fabriken har vi förkläden och 
följer rekommendationer och rutiner som krävs. Allt material som 
återanvänds spritas och det finns gott om möjligheter till handtvätt 
på plats. i I övrigt följer vi FHM:s rekommendationer om avstånd – 
och ingen som känner sig det minsta sjuk ska komma hit, såklart! 
Sen det sista så värmer vi upp alla påsar en gång för extra 
sterilisering.  
 
Jag är i en riskgrupp, vad kan jag göra hemifrån? 
Jag är i en riskgrupp, vad kan jag göra hemifrån? 
Först och främst: dela information på sociala medier om initiativet. 
Vi behöver nå fler volontärer/grupper /föreningar – Facebook är ett 
utmärkt verktyg. Sedan kan det vara värt att tänka igenom dina 
kunskaper och ditt nätverk. Finns det saker du tror dig kunna 
bidra med hemifrån? Känner du nån som kan underhålla på 
scenen? Eller Spela in en hälsning till fabriken?  
 
Är förklädena godkända för användning i vården? 
Förklädena är inte CE-märkta eller liknande. Det skulle ta för lång 
tid att ordna i dagsläget. De är inte sterila. Men det tillverkas med 
största försiktighet, alla bär skyddskläder, handskar, visir, spritar 
händerna. Vi testar också att värma de förpackade 
skyddsrockarna för ytterligare sanitet. Vi fokuserar på att förse 
äldreomsorgen/geriatriken som är i skriande behov. Du kan läsa 
mer här https://www.blivande.com/… 
 
/Mvh  Teamet bakom Öset Förklädesfabrik i samarbete med Farsta 
Förklädesfabrik 


