tirsdag den 24. marts 2020
Kære beboer
Først og fremmest mange tak, fordi du hjælper, så vi alle kan passe på hinanden og
mindske spredning af corona-smitte. Tak, fordi du tager hensyn til naboer og ansatte i
din boligafdeling i en tid, hvor hverdagen pludselig ser anderledes ud.
Vi gør alle vores bedste for at stå sammen - ved at holde afstand.
Tak for tålmodigheden
Det vigtigste lige nu er, at vi ikke udsætter hinanden for smitte. Det betyder, at
selvom du normalt ville gå over at hilse på ejendomsfunktionæren, der klipper græs,
så er det bedre at holde afstand. Hører du naboen på trappen, er det måske naturligt
for dig at åbne døren og sige ”hej”, men lige i øjeblikket er det bedre at lade være.
Det er en god hjælp til ejendomsfunktionærerne, at du binder en knude på din
affaldssæk, så de ikke bliver udsat for yderligere smittefare, når de håndterer affald.
Og det kan ske, at vaskeriet er lukket, og du må vente med komme til, mens der
bliver gjort rent. Mange tak for din tålmodighed.
Sammen hver for sig
Flere boligafdelinger har deres egen gruppe på Facebook, her kan du ”mødes” med
naboerne – det er en god måde at være sammen på, uden at være i samme rum. På
Facebook er der også grupper, hvor børn kan blive underholdt og lære noget, for
eksempel ”Tegn med Puk”, ”Karantæne med børn!” og ”Randers Regnskov”, som
sender live.
Alle skal være her
Vi er mange flere hjemme i disse dage. Det betyder også, at der er andre – og flere –
lyde end normalt. Tænk på naboen, og tag høretelefoner på, hvis din yndlingsmusik
skal høres på højeste volumen. Hvis du er en af de mange, som arbejder hjemmefra,
så kan det være en god idé at lave et skema for dig selv, at huske at få rørt dig i løbet
af dagen – og at holde pauser. Det er også vigtigt, at du får frisk luft.
Savner du svar?
Der er mange spørgsmål, som ingen kan svare på i disse dage. Men der er heldigvis
også svar, råd og hjælp at få her:
• coronasmitte.dk - orientering om corona-smitte og myndighedernes
retningslinjer.
• Tlf. 70 20 02 33 - myndighedernes fælles hotline.
• servicecenter@dabbolig.dk eller tlf. 77 32 00 00 – DAB’s servicecenter åbent
mandag til fredag kl. 9.30-15.
• dabbolig.dk - find mailadresse og telefonnummer til dit ejendomskontor. Søg på
din boligafdeling, og gå så ind under kontakt i menuen i venstre side.
Hverdagen er vendt på hovedet.
Corona-krisen kræver noget særligt af os alle sammen, hvad enten vi er syge eller
raske. Vi gør vores bedste for at holde dig opdateret, og du kan følge med på
dabbolig.dk/corona. Hverdagen er vendt på hovedet, men den kommer tilbage igen.
Pas godt på dig selv og dine naboer indtil da!
Med venlig hilsen
Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB

