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Corona orientering til ejendomskontorerne 
Kære Kolleger, 

Så er jeg tilbage igen med nyt efter regeringens udmelding i dag på pressemødet.  

Situationen er stadig alvorlig, og vi er nødt til at være tålmodige og fortsat passe godt 
på hinanden. Det er ikke nemt, mange af os er trætte, vi savner fællesskabet med 
hinanden, dialogen og omgangen med beboerne og kollegerne omkring os.  

Anbefalinger om test fortsætter 
Vi opfordrer stadig til at følge regeringens anbefaling, så vi alle sammen, der fysisk 
møder ind på arbejdet, lader sig teste én gang om ugen – også selvom man ikke 
udviser symptomer på smitte med COVID-19. Det gælder naturligvis stadig, at vi ikke 
møder på arbejde, hvis man har symptomer.  

Ejendomskontorerne 
Det er fortsat vores anbefaling, at ejendomskontorerne i nedlukningsperioden til og 
med den 5. april 2021 holder lukket for personlige henvendelser og fortsat besvare 
beboerhenvendelser via telefon og mail.  

I fortsætter naturligvis med at udføre de sædvanlige arbejdsfunktioner, med de 
tidligere anbefalinger om gode afstand, kontakt til beboerne inden besøg for at sikre, 
at der ikke er nogen smittede i husstanden og risiko forbundet med, at I passer jeres 
arbejde. Og jeg regner med, at I naturligvis alle sammen anvender værnemidler, 
holder god afstand og opretholder den gode hygiejne, som en helt naturlig del af jeres 
hverdag. :-) 

Som I allerede ved, så har vi et særligt ansvar for at overholde lovgivning, tidsfrister 
m.v. ved ind- og udflytninger. Det kan i nogen situationer stille særlige krav til os, så 
vi stadig passer på os selv, men samtidig sikrer, på afdelingernes vegne, at der bliver 
gennemført de lovpligtige indkaldte syn, hvor beboeren har ret til at være tilstede, 
eventuelt via en stedfortræder med fuldmagt.  
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Beboerlokaler 
Af forsigtigheds hensyn råder vi fortsat til, at afdelingernes beboer- og selskabslokaler 
holder lukket til og med 5. april 2021. Planlagte udlejninger eller arrangementer kan 
dog principielt opretholdes under iagttagelse af forsamlingsforbuddet på maksimalt 
fem personer samt hygiejne og afstandsregler med minimum 4m2 per person. 

Tak for jeres indsats og forståelse for denne helt særlige situation, der bare bliver ved 
med at fortsætte. Jeg glæder mig til, at vi er kommet igennem og kan mødes igen 
ude hos jer eller her i DAB.  

I ønskes alle en rigtig god dag.  

Med venlig hilsen 

Pia Werther Jeppesen 
HR-chef 
Direkte: 77 32 01 26 | Mobil: 28 56 65 00  
________________________ 
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