
 

HB Ejendomme og Renovering og Coronavirus 

12/3-2020 

Vi tager naturligvis myndighedernes anbefaling alvorligt, og prøver aktuelt at tilpasse os og følge 
anbefalingerne på følgende måde: 

For os gælder det både om at beskytte vores medarbejdere og vores kunder. 

 

Da vi ikke har mulighed for at lade medarbejderne arbejde hjemmefra vil vi passe på at alle hovedsageligt 
går alene eller kun ganske få sammen med god afstand (helst minimum 2 meter) i mellem. 

Det henstilles til at der arbejdes på en menneske tom arbejdsplads – eks tomt kontor eller et tomt hus hvor 
beboerne ikke er hjemme. Ældre og svagelige kunder vil der blive taget specielle hensyn til og/eller arbejdet 
vil blive udskudt. 

Alle kunder, der ikke ønsker besøg under den aktuelle situation kan få deres arbejder udskudt. 

Arbejde på større byggepladser og hvor der er andre håndværkere skal undgås. 

Korte kundemøder og korte samtaler medarbejdere i mellem. Brug telefonen mest muligt. 

 

Medarbejdere kan uden varsel blive omplaceret til andet arbejde eller arbejde på virksomhedens adresse. 

Såfremt en medarbejder har svært ved at få passet børn pga institutions- eller skolelukning kan der laves 
speciel aftale om at arbejde i weekender/aftener om muligt, bruge ferier på forskud, holde fri uden løn eller 
andet. 

Såfremt en medarbejder er utryg ved situationen og ønsker at blive hjemme kan der aftales afvikling af ferie 
eller fri uden løn. Vi henstiller til skærpet opmærksomhed såfremt du har en kronisk sygdom med nedsat  
immunforsvar o lign. 

 

Det henstilles kraftigt til at alle agerer ansvarligt og melder sig syge ved symptomer på Coronavirus, specielt 
feber over 38. Som virksomhed har vi brug for at vide om du er syg af Corona, da vi efter regeringens nye 
lov har mulighed for refusion fra dag 1 såfremt det gælder sygdom for Corona 

 

Som virksomhed forventer vi at du som medarbejder respekterer  dine kolleger og vores kunder ved at følge 
sundhedsstyrelsens anbefalinger: 

Specielt god håndhygiejne mellem kundebesøg, før du spiser, efter toiletbesøg o lign 

Sprit kan fyldes op ved Brian eller Helle – eller sæt dunken på hovedtrappen, så fylder vi den om inden 
næste morgen…. 

Melder dig syg hvis du er syg/har feber 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Følg sundhedsstyrelsens anbefalinger: 

 

Hvad kan jeg som borger gøre for at undgå selv at blive smittet og for at undgå at smitten spredes? 

I den kommende tid opfordrer vi alle til at beskytte sig selv for derved også at beskytte hinanden. 

I hele Danmark er strategien for håndteringen af conoravirus/COVID-19 ændret, så fokus nu er på at 
begrænse smittespredning og prioritere behandling til dem, der har mest brug for det. Det betyder, at 
borgere med lette symptomer ikke længere skal opsøge læge for at blive testet, men i stedet skal blive 
derhjemme. 

For alle borgere gælder 

 Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre 

 Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask 

 Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – 
ring til lægen (det er vigtigt, at du ikke bare møder op) 

Hvordan beskytte man sig selv som rask? 

Sundhedsstyrelsens har fem gode råd til beskyttelse: 

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen 
5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn 

Erhvervsstyrelsen anbefaler:  

1. Jo flere der samles, jo større risikoen for smitte. Medarbejdere bør derfor arbejde hjemmefra, hvis 

det er muligt 

2. Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om det kan klares på telefon, skype e.l. 

3. Hvis man skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at 

-holde afstand, vask hænder og brug håndsprit 

 


