
E-mail 8. september 2020 
 

Information til selskabsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsformænd 
 
Kære bestyrelser 

 
Regeringens udmeldinger i går betyder desværre, at vi er nødt til at tage vores 

forholdsregler igen og endnu engang stå sammen og passe på hinanden.  
 
Vedhæftet udmelding fra sundhedsministeriet, hvor der også står hvilke kommuner, 

der er omfattet, foreløbigt til 22. september.  
 

DAB forventer, at ejendomskontorerne arbejder som hidtil. Deres arbejde er ikke 
egnet til hjemmearbejde, så ejendomskontorerne vil fortsat holde åbent. Samtidigt 
skriver vi til ejendomsfunktionærerne og genopfrisker de gode råd om afstand, 

hygiejne, at forventningsafstemme i forhold til beboerne og pege på mulighed for at 
bruge mundbind ved syn o.l.  Vedhæftet er mailen til ejendomsfunktionærerne til 

jeres orientering. 
 
DAB vil i forhold til administrationen efterleve opfordringen til hjemmearbejde. Det 

gør vi ved, at ca. ½ delen af medarbejderne i DAB arbejder hjemmefra. Det er 
cheferne, der har ansvaret for at planlægge hvem, der arbejder hjemmefra, og hvem, 

der møder ind på kontoret. Der kan blive tale om turnus ordning og andre 
tilpasninger, for at det bliver så optimalt som muligt. Og foreløbigt gældende til 22. 
sep.  

 
Det vil sige, at I kan fortsat forvente, at vi tager telefonen og er til rådighed i 

sædvanligt omfang. Vi vil fortsat have åbent for beboerhenvendelser og afvikle møder 
osv. Og vi skal alle huske afstand, hygiejne, udluftning osv.   

 
Med hensyn til jeres egne møder, så kan I fortsat holde dem som planlagt. 
Forsamlingsforbuddet er i København og omegnskommunerne er sat ned til 50, men 

det er fortsat muligt at holde møder og arrangementer med op til 500 mennesker, der 
sidder ned og med minimum 2 m2 til hver.  

 
BL har drøftet med boligministeriet og BL har skrevet ud, at hvis man ikke mener, at 
man kan afvikle møderne ”Corona-ansvarligt”, så kan man aflyse eller udsætte mødet. 

Det vil i givet fald være selskabsbestyrelsens beslutning.  
 

Som altid er du velkommen til at kontakte din administrationsafdeling for eventuelle 
spørgsmål. 
 

Med venlig hilsen 
 
Ulla Gregor 

Kvalitetschef 

DAB 

CVR-nr. 55775214 | dabbolig.dk  
 



Den 7. september 2020 
 
Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune 
 
 
Sundhedsmyndighederne har på et ekstraordinært møde mandag den 7. september 2020 foretaget en ny samlet 
vurdering af smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense Kommune med 
henblik på at situationen med forhøjet smittespredning i disse hurtigt og effektivt kan inddæmmes. 
 
Der kan konstateres en fortsat bekymrende situation i Københavnsområdet og Odense Kommune med en række 
forskellige smitteudbrud og et stigende samlet antal smittede.  
 
I Københavnsområdet drejer det sig om følgende kommuner, hvor der på det seneste er set forhøjet smitte med 
COVID-19 og kommuner, der har så tæt en tilknytning til disse kommuner, at de omfattes af de ekstraordinære 
midlertidige tiltag, foreløbigt til 22. september 2020, for at sikre en effektiv smitteinddæmning: 
 

• Albertslund Kommune 
• Ballerup Kommune 
• Brøndby Kommune 
• Dragør Kommune 
• Frederiksberg Kommune 
• Gentofte Kommune 
• Gladsaxe Kommune 
• Glostrup Kommune 
• Herlev Kommune 
• Hvidovre Kommune 
• Høje-Taastrup Kommune 
• Ishøj Kommune 
• Københavns Kommune 
• Lyngby-Tårbæk Kommune 
• Rødovre Kommune 
• Tårnby Kommune 
• Vallensbæk Kommune 

 
Ud fra en samlet vurdering af smittesituationen iværksætter sundhedsmyndighederne nu i ovenstående kommuner i 
Københavnsområdet samt Odense Kommune, følgende tiltag:  
 

• Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.  
 

• Københavnsområdet og Odense Kommune undtages fra den planlagte udvidelse af den tilpassede 
Superligaordning til andre idrætsarrangementer.  

 
• Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil begrænses til kl. 24.00 med 

virkning fra d. 9 september 2020. 
 

• Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og 
forlystelsesbranchen og i kulturlivet, herunder kommende skærpede afstandsanbefalinger til 
restaurationsbranchen. 
 

• Opfordring til at indføre frivillig registrering af kontaktinformationer på gæster i restaurationsbranchen med 
henblik på udlevering til sundhedsmyndighederne i forbindelse med smitteopsporing. 

• Sundhedsstyrelsen udarbejder skærpede anbefalinger til antal deltagere, afstand, indretning m.v. ved private 
sammenkomster.  
 

• Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs. 
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• Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående 
uddannelser. 
 

• Opfordring til hjemmearbejde i videst mulig omfang på offentlig og private arbejdspladser. 
 

• Skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer. 
 

• Opfordring til at undgå offentlig transport hvis andre transportmidler er mulige – særligt ved trængsel. 
 

• Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag ifbm 
indkøb.  
 
Der er tale om en anbefaling målrettet både butiksejere og borgere, som ikke forudsætter lovgivning. 
Opfordringen indeholder en række elementer, bl.a.: 

 
- Indkøb bør kun foretages af ét familiemedlem ad gangen 
- Butiksejerne bør sikre, at der ikke opstår trængsel i butikken ved at begrænse antallet af kunder, der 

har adgang til butikken på en gang. Afhængig af butiksstørrelsen kan dette sikres på forskellig vis, 
bl.a. ved, at alle butikker tydeligt skilter med antallet af kunder, der kan være i butikken. Store 
butikker kan fx have opsyn ved indgangen, der sikrer dette.  

- Sikre høj hygiejnisk standard af butiksområdet ved hyppig rengøring og afspritning. 
- Sikre nem og synlig adgang til håndsprit ved indgangen til butiksområdet, og i supermarkeder og 

andre større butikker, centrale steder i butikken, og at spritdispensere til stadighed er fyldt op. 
 

Der påhviler den enkelte erhvervsdrivende et stort ansvar for at sikre overholdelsen dette, men der 
opfordres også kraftigt til, at de erhvervsdrivendes organisationer, fx handelsstandsforeninger m.v. påtager 
sig et ansvar, bl.a. ved at medvirke til at udveksle erfaringer, rådgivning, medvirke til at sikre, at alle efterlever 
anbefalingerne m.v. 
 

• Fortsat fokus på smitteforebyggende og socialt opsøgende arbejde.  
 

• Opfordring til, at alle landets kommuner, med inspiration fra bl.a. tiltagene i Odense Kommune og tidligere 
Aarhus, og Silkeborg m.fl. , sætter sig  spidsen, og indgår forpligtende partnerskaber med 
uddannelsesinstitutioner, private erhvervsdrivende m.v. 

 
• Opfordring til, at lokale myndigheder opretholder eller genetablerer alle særlige smitteforebyggende tiltag på 

alle forvaltningsområder, eller iværksætter nye tiltag, der kan virke smitteforebyggende (fritid, kultur, teknik 
m.v.)  

 
• Massiv informationsindsats fra Sundhedsstyrelsen målrettet borgerne i Københavnsområdet og Odense 

Kommune. 
 

Det skal bemærkes, at det, afhængig af den forsatte smitteudvikling i Københavns Kommune og omegn, kan blive 
nødvendigt senere at iværksætte yderligere tiltag mhp. at inddæmme smitten. Dette afhænger af den konkrete 
udvikling og vil for eksempel kunne omfatte:  
 

 
• Yderligere tiltag vedr. mundbind i det offentlige rum.  

 
• Anbefalinger om skærpet afstandskrav og andre smitteforebyggende tiltag på skoler, ungdomsuddannelser 

og videregående uddannelser. Ledelserne opfordres til forberede sig herpå. 
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