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Forholdsregler i forbindelse med coronavirus (COVID-19)  
På grund af coronavirus situationen i Danmark vil vi tage nogle særlige forholdsregler ved vores arbejde i 

Bispeparken. Det er vigtigt for os at understrege, at vores arbejde fortsætter så vidt muligt som sædvanligt, 

men vi respekterer selvfølgelig myndighedernes anvisninger om at holde afstand og at undgå 

smittespredning. 

Hvis du eller en anden i din bolig er syg med coronavirus eller er i hjemmekarantæne for corona, når vi skal 

ind hos dig, skal du straks give besked. Kontakt formanden Thomas på telefon 2210 1473 eller ring til 

beboertelefonen 3016 0867. 

Man kan være smittet i 1 til 14 dage, før man får symptomer. De mest almindelige symptomer på 

coronavirus er feber, træthed, tør hoste og i alvorlige tilfælde vejrtrækningsproblemer. Hvis du har disse 

symptomer og tror, at du er smittet med coronavirus, skal vi også have besked.  

Når vi skal udføre arbejdet, vil vi være ekstra varsomme overfor de beboere, vi omgås – det er både for 

beboernes og vores egen skyld. Vi tager de nødvendige forholdsregler ved arbejdet i boligerne og på 

fællesarealerne i trappeopgang og kælder. Disse forholdsregler vil være: 

• Når vi arbejder i din bolig, skal du opholde dig i et andet rum end de rum, hvor vi arbejder. 

• Vi lægger afdækning på gulvene for at beskytte gulvet. Men afdækningen er samtidig afgrænsningen af 

vores arbejdsområde. Vi må ikke gå udenfor afdækningen, og du må ikke træde på afdækningen. 

• Vi sætter tavler op i opgangen med håndsprit og sæbeklude, så vi kan desinficere os selv, inden vi går 

ind i boligen, og når vi igen forlader boligen. 

• Vi bærer handsker, når vi arbejder i boligerne, og når vi færdes i trappeopgangen. 

• Hver dag når vi er færdige med at arbejde i din bolig, afspritter/aftørrer vi de overflader, som vi har 

berørt og arbejdet med. Vi fjerner også afdækningerne, så du kan få adgang til arbejdsområdet 

(køkkenet), mens vi ikke er i din bolig. Vi lægger afdækningen i din entre i en lukket pose, som du skal 

undlade at røre ved. Den skal ligge ved indgangen, så håndværkeren kan nå den fra døren. 

• Vi lægger en pakke med spritklude til dig i dit køkken. Du kan bruge kludene, hvis du vil aftørre 

overfladerne yderligere. 

Hvis du har spørgsmål om renoveringen, kan du kontakte FLD Beboerkontoret tirsdag & torsdag kl. 7-10 

eller på telefon 3016 0867 mandag til torsdag fra 7.00-14.00 og fredag fra 7.00-12.00.  

Med venlig hilsen  

Finn L. & Davidsen A/S 


