CORONAVIRUS
COVID-19 / 12.03.2020

INFORMATION OG KRAV TIL EGNE ANSATTE, LEVERANDØRER,
KUNDER OG KUNDERS LEVERANDØRER.
Vedrørende situationen med Coronavirus/COVID-19, er det et krav, at alle ansatte, kunder,
leverandører og kunders leverandører viser udvidet ansvar – både i forhold til
sig selv, kollegaer og de øvrige omgivelser. Det gøres blandt andet ved at følge de danske
myndigheders vejledninger. Disse kan læses både på dansk og engelsk på www.sst.dk/corona.
De tre nye anbefalinger fra myndighedernes side er:
· Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre.
· Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme til du er rask.
· Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage
– bliv hjemme og ring til lægen.
I forhold til den interne adfærd på værftet, se venligst vedlagte skrivelse.
Vi kræver, at alle efterlever den politik.
Det understreges, at det er kunder og leverandørers ansvar at sikre at egne ansatte og egne underleverandører
efterlever værftets anbefalinger og krav.
Med venlig hilsen
Orskov Yard A/S

Lars Fischer
CEO

Christina Ørskov
Direktør/Director

COMMITTED
TO OUR CUSTOMERS
FOR MORE THAN 60 YEARS

ORSKOV YARD A/S

Havnepladsen 16
9900 Frederikshavn, Denmark
Telephone: +45 96 20 85 00
E-mail:
orskov@orskov.dk
Web:
www.orskov.dk
CVR-nr.:
26694027

Fr.havn d. 12. marts 2020
Til samtlige ansatte:
Vedrørende Coronavirus/COVID-19 følger Orskov Yard de danske myndigheders
vejledninger. Disse kan læses både på dansk og engelsk på www.sst.dk/corona.
Desuden henviser vi til Statsministerens udtalelse om, at erhvervslivet ikke skal og
må gå i stå. Vi har i den forbindelse foretaget følgende tiltag som alle bedes
respektere:
• Ekstra stor fokus på hygiejne
o Vask hænder ofte
o Brug håndsprit
o Nys i ærmet
o Begræns fysisk kontakt
o Gi ikke hånd eller kram
o Hold afstand til din kollega
o Bliv så vidt muligt i det værksted/hal du hører til
• Der vil blive lavet udvidet rengøring på hele værftet hvor der også vil blive
lavet daglig afspritning div. steder.
• Alt spisning skal foregå i hold, der aftales indbydes i afdelingerne:
o Hold 1: 08.30 – 08.45
o Hold 2: 08.45 – 09.00
o Hold 1: 11.00 – 11.25 (5 min bruges til skift i kantine m.m.)
o Hold 2: 11.30 – 11.55 (----------------”-------------------------)
o Hold 1: 17.30 – 18.00
o Hold 2: 18.00 – 18.30
• Spred jer i kantiner og frokoststuer – hver 2. stol skal være tom.
• Der må max være 2 personer i varebilerne.
• Alt arbejde skal foregå i små hold så vidt muligt.
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• Der må ikke afholdes unødvendige mødeaktiviteter.
• De møder der SKAL holdes – skal minimeres med antal deltagende.
• Det kontorarbejde, som kan udføres hjemmefra, aftales med respektiv leder.
• Vi henstiller til du ikke deltager i unødvendige arrangementer i din fritid.
• Kunder og leverandører vil modtage direkte skrivelse om disse tiltag.
• Hold godt øje med infotavlerne – der kommer løbende opdateringer

Alle spørgsmål kan rettes til ledelsen.
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