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Subject: Indsats mod spredning af Corona-virus
Date: Wednesday den 11. March 2020 at 17.49.25 Central European Standard Time
From: Ulrik Brock Hoffmeyer
To: jh@bo-vita.dk

VIGTIG INFORMATION OM CORONA-VIRUS

Kære afdelingsbestyrelsesmedlemmer,
 
For at støtte op om myndighedernes indsats mod Coronavirussen og samtidig øge sandsynligheden
for, at den daglige drift i BO-VEST vil kunne fortsætte, også hvis vi er så uheldige, at ansatte bliver
smittet med virussen eller kommer i karantæne, har vi i dag iværksat et beredskab.
 
Det betyder, at vi tager en række forholdsregler:  
 
Afdelingsmøder
BO-VESTs ledelse opfordrer til, at afdelingsmøder ikke afholdes. Der er allerede et par afdelinger, der
har besluttet ikke at holde forårets afdelingsmøde men i stedet holde en urafstemning om emner, der
skal tages beslutning om. Juristerne hjælper gerne med håndtering, hvis man går med overvejelser om
aflysning. 
 
Afdelingsbestyrelsesmøder
BO-VEST anbefaler, at møder aflyses, hvis der ikke er uopsættelige emner på dagsordenen. Hvis
afdelingsbestyrelsesmødet ikke kan udsættes, må ejendomsleder eller -mester gerne deltage i
afdelingsmødet, da de er en del af hinandens hverdag.
 
Byggeudvalgsmøder
BO-VEST anbefaler, at der ikke holdes byggeudvalgsmøder, og at vigtige orienteringer eller drøftelser i
stedet sker pr. mail eller via Skype. Byggeudvalgene omfatter typisk deltagere fra mange forskellige
steder, og det vil være uhensigtsmæssigt, at de mødes nu.

Andres udvalgsmøder i beboerdemokratiet
BO-VEST anbefaler, at møderne aflyses eller udskydes.

Caféer og spisehuse
Her og nu anbefales, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer til hygiejne overholdes. BO-VEST vender
tilbage med yderligere anbefalinger.

Fysisk kontakt med beboere
Boliggruppen lukkes pr. 12. marts 2020 indtil videre for personlig betjening. Der lukkes ligeledes for
fysisk betjening på ejendomskontorerne i Albertslund Boligselskab, Bo-Vita, Tranemosegård og
Vridsløselille Andelsboligforening samt i de boligsociale kontorer i boligafdelingerne.  Boliggruppe og
ejendomskontorer vil i størst mulig omfang øge tilgængeligheden via mail og telefon.

Besøg i boligen
Ejendomsfunktionærerne må kun ved særligt vigtige henvendelser gå ind i boligerne. Alle besøg aftales
med Ejendomsleder/-mester. Hvis det er nødvendigt at gå ind i en bolig, skal det ske under følgende
betingelser:

Beboeren eller beboerne skal opholde sig i et andet rum end medarbejderen.

https://bo-vest.uxmail.io/x/VbKogazXgg4UtTb-LPI2udTrDlM1sAfHnXVGPLxFgB0Idi6vNE5M3WKTTBjTjU3vIsGhQlCJDUOqeVhrvbGqkt1GtW2uPuEndc_2Bw/
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Medarbejderen skal have gummihandsker på og medbringe sprit.
Medarbejderen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndhygiejne, afstand til andre
m.v.

Ansatte arbejder hjemme på skift hvis muligt
Hvis det er muligt arbejder medarbejdere i den kommende tid på ”skiftehold”, sådan at kun den ene
halvdel af en afdeling er fysisk til stede på arbejdspladsen ad gangen. På den måde minimeres risikoen
for smittespredning begge veje. Desuden kan det, hvis uheldet er ude, mindske risikoen for, at alle
ansatte i en afdeling skal i karantæne i tilfælde af smitte. Medarbejdere, der er kronisk syge eller svage
af andre årsager, opfordres til arbejde hjemme fuld tid.

Møder med og mellem ansatte i BO-VEST
Der holdes som hovedregel ingen fysiske møder, hverken mellem kollegaer eller med eksterne
mødepartnere, og medarbejdere må ikke holde møder på tværs af afdelingerne. Det betyder, at for
eksempel driftscheferne skal agere via telefon og mail. De må ikke tage ud i afdelingerne.
Medarbejdere, der sidder i samme rum i hverdagen, må godt mødes, hvis det er vigtigt. For eksempel
må medarbejdere på et ejendomskontor gerne mødes, hvis det er vigtigt. Det samme gælder
medarbejderne i HR, der til hverdag sidder sammen. Ejendomslederen eller -mesteren må således
også godt mødes med afdelingsbestyrelsen, hvis et møde ikke kan udskydes. Husk dog altid at følge
Sundhedsstyrelsens generelle regler for kontakt ved interne møder i afdelingen, der ikke kan udskydes:
Hold afstand, vask hænder, sprit af m.v. Det tilstræbes at afvikle planlagte møder via Skype og mail.
 
Kommunikation til afdelingsbestyrelser og ansatte.
Organisationsbestyrelserne modtager her i eftermiddag også denne information.
Afdelingsbestyrelserne informeres via et nyhedsbrev, der udkommer i dag, og medarbejderne
informeres via mail og intranet, også i dag.     

Venlig hilsen, 

Ulrik Brock Hoffmeyer, Adm. Direktør
Jeannette Pagh Schüler, Teknisk Direktør
Martin Olsen, HR-chef og forretningsfører
Steffen Boel Jørgensen, Forretningsfører Bo-Vita
Rasmus Nielsen, Økonomichef
 
 

Frameld dig dette nyhedsbrev

https://bo-vest.uxmail.io/x/ZTV-eY8Lz5V3OuCENburTD3C83Jx2cyu15t4LlZcAE8Fp9MdlJAcmn2Fm173v8SwUrU_lQgvGAoTF4j705n_jtN_oG72Zw_qXf82dNnmDpSo/

