Kære selskabsbestyrelser og formænd for afdelingsbestyrelserne
På pressemøde den 1. december 2020 blev der meldt skærpede restriktioner ud, om
øget testning (især af de 15 – 25 årige), øget smitteopsporing og isolation, skærpede
krav til afstand mm for varehuse og stormagasiner o.l., restriktioner for undervisning i
folkeskolerne samt opfordring til mere on line undervisning på
uddannelsesinstitutionerne, og nedsættelse af antal børn til maksimum 10 der kan
deltage i fritidsaktivitet. Det sidste tiltag angår arbejdspladserne, og det uddyber vi
nedenfor.
De nye /skærpede tiltag gælder for 17 kommuner. De 17 kommuner er: Albertslund,
Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og
Vallensbæk. Herudover er Helsingør frivilligt med. Og restriktionerne for varehuse og
stormagasiner gælder for hele landet.
De nødvendige tiltag træder som udgangspunkt i kraft den 7. december 2020, men
alle opfordres til snarest muligt at følge de nye retningslinjer. Tiltagene er foreløbigt
gældende til og med den 2. januar 2021.
Arbejdspladser
Pressemeddelelsen og sundhedsmyndighedernes udmelding siger, at offentlige og
private arbejdsgivere i de nævnte kommuner opfordres kraftigt til at sikre, at
medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde
på arbejdspladsen, gør dette. Altså at relevante jobfunktioner, som i stort omfang kan
arbejde hjemme, for eksempel administrativt personale, uden kundekontakt, ansatte
hvor kundekontakt kan holdes gennem digitale kanaler, opfordres til at arbejde
hjemmefra.
DAB har i forvejen sendt størstedelen af de DAB ansatte til at arbejde hjemmefra helt
eller delvist. Og vi vil fortsat have fokus herpå, samtidigt med, at vi holder kontorerne
åbent også for personlige henvendelser.
DAB råder til, at ejendomskontorerne fortsat holder åbent. De ansatte er beskyttet
med afskærmning, afspritning, god hygiejne og brug af mundbind. Af hensyn til
opretholdelse af arbejdsfunktionerne, som ikke er egnede til hjemmearbejde, og i
lyset af mulighederne for at holde afstand og tage hensyn osv., finder vi ikke belæg
for at sende ejendomsfunktionærerne hjem.
Vi sender vedhæftede information ud til ejendomskontorerne i dag den 2. december
2020.
Øvrige Corona restriktioner uændret
De øvrige tidligere udmeldte restriktioner og gode råd gælder fortsat. Altså
forsamlingsforbud maksimalt 10 personer, og muligt at være op til 500, hvis man
sidder ned på fast pladser med ansigtet samme vej. De midlertidige
beboerdemokratiske regler gælder fortsat og foreløbigt til 15. december 2020
(afdelings-, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder kan holdes). Selskabslokaler
maksimalt 10 personer. Husk god hygiejne, udluftning, brug mundbind og tag hensyn.
Med venlig hilsen
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