COVID-19 politik
Lundsøe Køl & Frys overvåger nøje udviklingen i forhold til COVID 19-virussen og implementerer løbende
foranstaltninger for at beskytte vores medarbejderes og samarbejdspartneres sundhed. Samtidig gør vi vores
yderste for at sikre vores forretningsprocesser og for at beskytte vores kunders interesser.
Foranstaltningerne og instruktionerne i vores organisation er primært baseret på retningslinjerne fra
regionale, nationale og europæiske myndigheder. Disse retningslinjer kan variere fra region til region og fra
kommune til kommune. Hvis regionale, nationale eller internationale love foreskriver strengere
foranstaltninger eller instruktioner end dem, der er nævnt nedenfor, følges disse instruktioner.
I øjeblikket er de generelle foranstaltninger og instruktioner, der er indført for Lundsøe Køl & Frys følgende:
Møde- og kommunikationsstruktur:
•
•

Ledergruppen mødes regelmæssigt (ved videoopkald) for at gennemgå den seneste udvikling og
aftale de tiltag, som skal implementeres.
Alle afdelingsledere informerer medarbejderne om den seneste udvikling og implementerer de nye
tiltag.

Generelle hygiejniske foranstaltninger og arbejdsinstruktioner:
•
•
•
•
•
•

Hygiejniske instruktioner er ophængt på alle afdelinger.
Der er ophængt plastskærme ved skranker og modtagelsesborde.
Al kommunikation og udveksling af dokumenter med chauffører foregår udendørs. Alle chauffører
bedes om at blive udenfor vores bygninger under af- og pålæsning.
Overflader aftørres med spritklude hver dagen.
Rengøringen er intensiveret.
Alle medarbejdere skal undgå personlig kontakt og bruge telefon og videoopkald så meget som
muligt.

Medarbejderinstruktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medarbejderne er instrueret i at følge hygiejneanvisningerne nøje; Hold afstand, vask hænder
regelmæssigt, giv ikke hånd, host og nys ind i ærmet.
Medarbejderne bør ikke besøge samarbejdspartnere, hvis der er rimelige alternativer (f.eks. Telefoneller videomøder). Fysiske møder skal kun afholdes, hvis der ikke findes et rimeligt alternativ.
Medarbejderne er instrueret i at bruge en mundbind, når det ikke er muligt at holde afstand.
Mundbind er tilgængelige på alle afdelinger. Afdelingslederen kan gøre mundbind obligatoriske på
den enkelte afdeling.
Medarbejdere med (milde) symptomer, i forhold til Corona, testes. Hvis testen er positiv, følges
myndighedernes instruktioner.
Medarbejderne er instrueret i at minimere kontakten med eksterne leverandører og chauffører.
Medarbejderne må ikke rejse til risikoområder som angivet af de nationale sundhedsmyndigheder og
regering.
Alle medarbejdere, som vender tilbage fra ferie, kontakter afdelingslederen telefonisk, inden de
vender tilbage til arbejdet.

De gældende tiltag, instruktioner og denne politik revideres løbende i forhold til udviklingen.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på 9686 8520 eller frysehus@lundsoe.dk

