CORONAVIRUS
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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 6 råd fra myndighedernes side er:
Bliv vaccineret.
Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer.
Hold afstand.
Luft ud og skab gennemtræk.
Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Gør rent, særligt på overflader som mange rører ved.

Tests
Orskov Yard anbefaler kraftigt, til at ALLE lader sig Corona-teste
minimum én gang om ugen.

Indrejserestriktioner til Danmark:
For alle udenlandske inspektører, repræsentanter, forretningsrejsende og
vandrende arbejdskraft indrejsende fra udlandet til Orskov Yard gælder
myndighedernes rejserestriktioner som findes på
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-viadanmark/lovkrav-ved-ind-rejse
Adgang til Orskov Værfts område
Adgang til Orskov Yard kan kun gives, hvis du har et gyldigt EU COVID-19
Pas/certifikat.
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Ikke-EU-borgere skal efter anmodning fremvise bevis for vaccination
inden for de sidste 6 måneder eller et negativt testresultat som
dokumentation for, at der er taget PCR-test inden for de seneste 72 timer
og for en hurtig antigentest (RAT) inden for de seneste 48 timer. Hvis du
tidligere har været smittet med COVID-19, kan du bruge dette som
dokumentation ved at vise resultatet fra din positive PCR-test. Din
positive PCR-test skal være mindst 14 dage gammel og højst 6 måneder
gammel for at kvalificere sig som gyldig dokumentation.

Mistanke om Corona smitte
Har man mistanke om smitte med Coronavirus, 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

Christina Ørskov
Direktør
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