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ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD 
 

Coronaviruspandemin fortsätter att rasa över hela världen med infektioner och sjukhusvistelser på de 
högsta nivåerna sedan början av året. Förra veckan rapporterades fler än en miljon COVID-19-fall i 
USA, med fler än 250 000 dödsfall till följd av sjukdomen. På Carlisle är våra rapporterade  
COVID-19-positiva så här långt fram i november de högsta för en månad, och våra anställdas 
användning av våra sjukvårdsprogram har ökat dramatiskt. Även om utbrottet av säsongsinfluensan är 
inte på samma kurs som coronaviruset, kan det säkert öka den belastning vi alla lider av. 

 
Nästa vecka i USA kommer vi att gå in i vårt Thanksgiving-firande, normalt en av de högtider på året 
som innebär flest resor. Med den nuvarande nivån av infektioner kan traditionella 
familjesammankomster leda till fler fall av COVID-19 på arbetsplatsen. Igår uttalade sig USA:s 
nationella folkhälsomyndighet (CDC) mot resande eller sammankomster för Thanksgiving, och bad 
amerikanerna att fira i sina egna hushåll med orden ”att skjuta upp resor och stanna hemma är det bästa 
sättet att skydda dig själv och andra i år”. 

 
CDC talade i skarpa ordalag, varnade för att människor som reser kan föra viruset med sig och 
oavsiktligen utsätta vänner och familj för COVID-19; ”vad som står på spel är i grunden den ökade 
risken för någon av dina nära och kära blir sjuk och läggs in på sjukhus och dör”. Högtidsrelaterade 
infektioner kan också spridas genom samhällen och påskynda ytterligare utbrott, vilket ökar 
belastningen på sjukhus och vårdpersonal. Utöver avrådan mot semesterresor så rekommenderar CDC 
också att undvika sammankomster med medlemmar från olika hushåll, samt råder studenter som 
återvänder hem från college att begränsa kontakter inomhus till släktingarna i hemmet. 

 
Dessa hälso-och säkerhetsrekommendationer är svåra att acceptera under en av de mest älskade 
högtiderna i USA, normalt avsedd för avkoppling med familj och vänner, för en traditionell måltid 
tillsammans och vara tacksamma för att vi har det bra. Vissa företag ber sina anställda att underteckna 
ett löfte om att undvika omfattande resor och hålla sitt firande på en liten nivå. Vid Carlisle respekterar 
vi allas rätt att fatta de hälso- och säkerhetsbeslut de anser vara bäst för dem själva och deras familjer. 
Vi älskar också traditionen med amerikanska högtider och de speciella betydelser de har för var och en 
av oss. Men för att våra medarbetare ska hålla sig friska och vår verksamhet ska fungera, ber jag var och 
en av er att starkt överväga CDC:s riktlinjer för denna Thanksgiving genom att begränsa era resor och 
hushållssammankomster. 

 
Din förståelse och respekt för Carlisle och dina medarbetare är mycket viktig för att se till att vi kan 
njuta av denna Thanksgiving och många fler framöver. 
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