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Kære kolleger,
Så er vi tilbage med en ny orientering.
Sent mandag aften den 22. marts 2021 blev der politisk enighed om en
genåbningsplan.
Der er således meldt en række datoer og overskrifter ud for, hvad der forventes at
kunne åbne hvornår. Boligområdet er ikke udtrykkeligt nævnt, men hører formentligt
først med i den åbning, der kommer pr. 21. maj.
Dog er det hele afhængigt af forsamlingsforbuddet – hvor mange må vi være samlet.
Og først medio april kan vi forvente, at der kommer en plan for udfasning af
forsamlingsforbuddet.
Fortsat lukning af ejendomskontorerne
Vi anbefaler derfor stadig, at ejendomskontorerne holder lukket for personlige
henvendelser indtil den 3. maj 2021. Det skal ses ud fra et forsigtighedsprincip, så vi
stadig passer på jer og beboerne.
I fortsætter det gode arbejde med at besvare beboerhenvendelser via telefon og mail,
udfører de normale arbejdsfunktioner – naturligvis med værnemidler, øget afstand og
god hygiejne.
COVID-19 test
Vi opfordrer fortsat til, at I lader jer teste minimum en gang om ugen, også selvom I
ikke udviser symptomer på smitte med Coronavirus.
Anbefalingen er naturligvis fortsat, at har I symptomer, så møder I ikke på arbejdet,
men lader jer teste efter anbefalingerne.

Not assigned

Beboerlokaler
Af forsigtighedshensyn råder DAB til, at beboer- og selskabslokaler fortsat holder
lukket indtil den 3. maj 2021. Planlagte udlejninger eller arrangementer kan dog
principielt opretholdes under iagttagelse af forsamlingsforbuddet på maksimalt fem
personer samt hygiejne og afstandsregler med minimum 4 m2 pr. person.

Side 2
Digitalt regionalmøde
Jeg håber, at I alle sammen havde mulighed for at deltage ved det årlige
regionalmøde, selvom det var digitalt. Hvis I ikke have mulighed for at være med, så
vil jeg anbefale, at I ser det, når det passer ind. Linket kan I finde nedenfor.
https://youtu.be/udWytoJwsx4
I ønskes alle en rigtig god påske.
Pas på jer selv, så kan vi bedre passe på hinanden.
Med venlig hilsen
Pia Werther Jeppesen
HR-chef
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