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Nyhedsbrev

Fælleshuse og værelser
Vi lukker adgangen til fælleshuse og værelser, foreløbig til 
den 3. januar 2021. 

Rengøring og hygiejne af fællesvaskerier 
og molokker

Smittespredningen i samfundet udvikler sig. For at mind-
ske smitterisikoen blandt personale og beboere følger Plus 
Bolig regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og 
påbud. Derfor arbejder en stor del af vores administrative 
personale hjemmefra, men vi har beredskabet klar, og der 
er åbent. 

Skal der udføres arbejde i din bolig?

I hele november måned udfører vi kun akutte opgaver, der 
ikke kan vente. Alle andre opgaver bliver løst senere.  
›  Akut betyder, at lejemålet ikke kan benyttes. 
   F.eks. sprængt vandrør, ingen varme, vinduer, der ikke kan 
    lukkes, kloak, der er stoppet, og lignende. 
›  Ved besøg i lejemålet skal ejendomsserviceteknikeren 
    være alene i det lokale, hvor arbejdet skal udføres. 
    Lejlighedens beboere må gerne opholde sig i lejemålet, 
   men ikke i samme lokale.
›  Ejendomsserviceteknikerne bruger værnemidler 
   (mundbind eller visir), når der arbejdes inde i et lejemål. 

Hvis du er syg med forkølelse, influenza eller lign., så be-
des du gøre os opmærksom på dette, så vi kan tage vores 
forholdsregler. 

Disse regler gælder indtil videre

Kontorer 
Antal personer, der må betjenes på én gang i vores lokaler: 
›  Alexander Foss Gade: maks. én beboer ad gangen 
›  Teamkontorerne: maks. én beboer ad gangen
›  Vi anmoder om, at man bærer mundbind eller visir ved 
   personlig henvendelse 

Corona | COVID-19
Nye tiltag i forbindelse med coronavirus

Vaskerier

Molokker og containere

›  Udvendig afvaskning én gang hver 14. dag

›  Indvendig afvaskning én gang årligt (molokker). Enkelte 
   afdelinger to gange årligt efter eget ønske og prioritering

›  Rengøring én gang ugentligt

›  Der er værnemidler tilgængeligt i alle vaskerier, og vi opfordrer 
    til, at beboerne benytter disse.

* Gælder, medmindre den enkelte afdelingsbestyrelse laver en 
anden aftale.

Kontakt os på mail eller telefon
Vi træffes på:
›  bo@plusbolig.dk      ›  Telefon: 96 31 41 51
›  Ved akut skade på lejemålet uden for normal åbningstid 
kontaktes Skadeservice Danmark på telefon: 70 11 21 12

Generelt
Vi er klar over, at det kræver ekstra tålmodighed og forstå-
else fra os alle. Reglerne ændrer sig konstant, og ovenstå-
ende gælder, indtil myndighederne sender nye retningslin-
jer ud. Vi vender tilbage til normale tilstande, så snart det 
er muligt.

Pas på hinanden – hold afstand, sørg for god hygiejne, gør 
rent efter dig selv, og begræns det sociale samvær.

http://bo@plusbolig.dk
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Forebyg smitte
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.

Gå i selvisolation, hvis du 
har symptomer, er testet 

positiv eller er nær kontakt 
til en smittet

Vask dine hænder tit  
eller brug håndsprit

Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Vær opmærksom  
på rengøring

Hold afstand og bed andre  
om at tage hensyn

09.10.2020

coronasmitte.dk sst.dk/corona


