CORONAVIRUS
COVID-19 / 27.07.2020

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 ww.sst.dk/Corona.
De 5 råd fra myndighedernes side er:
· Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
· Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
· Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
· Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
· Hold afstand – bed andre tage hensyn.
Udenlandske inspektører og forretningsrejsende
Udenlandske inspektører, repræsentanter og forretningsrejsende kan komme til Danmark og Orskov Yard under et
anerkendelsesværdigt formål.
Alt efter hvilket land de kommer fra, skal der muligvis foreligge et invitationsbrev fra Orskov Yard og et sådan kan fremsendes ved
anmodning.
Besætning
Udenlandske søfarende har nu ifølge myndighederne fået landlov i danske havne. Dette gælder KUN skibe ved kaj eller i dok og
IKKE skibe der ligger på reden. Alle søfarnede med dansk startsborgerskab kan få landlov i danske havne.
Orskov Yard anbefaler meget stærkt at udenlandske besætninger IKKE går i land når de er på værftets områder.
Mistanke om Corona smitte
Har man mistanke om smitte med corona-virus, skal man testes negativ inden adgang til Orskov Yard’s område kan tillades.
Alle spørgsmål kan rettes til ledelsen.
Med venlig hilsen
Orskov Yard A/S

Lars Fischer
CEO

Christina Ørskov
Direktør

COMMITTED
TO OUR CUSTOMERS
FOR MORE THAN 60 YEARS

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.
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