TBS Maskinpower tager Corona alvorligt
Som alle andre private og erhvervsvirksomheder er vi nødt til at forholde os til Corona og de anvisninger, det
offentlige Danmark har givet. Vi har derfor iværksat en række interne initiativer, som for god ordens skyld gennemgås
herunder. Vi håber på den måde at være med til at begrænse spredningen og omfanget af smitterisikoen for
medarbejdere, kunder og samfundet i al almindelighed. Og at det kan medvirke til, at vi kan opretholde vores høje
serviceniveau.
•D
 en daglige omgang medarbejderne imellem skal foregå efter de almindelige vejledninger om afstand, maksimal
hygiejne osv. Vi følger selvfølgelig vejledningerne fra myndighederne.
•V
 i flytter ikke medarbejdere, eller har fysiske møder, mellem afdelingerne.
•S
 erviceafdelingerne er bemandede, værksteder og lagre arbejder, og der er døgnvagt via de sædvanlige
telefonnumre.
•N
 ogle af de udekørende servicefolk kommer ikke ind på værkstederne i en periode, men får leveret reservedele til på
et opsamlingspunkt, direkte ud til kunderne eller afhenter dem udenfor vores lagre.
•A
 lle eksterne internationale møder er aflyst.
•A
 l kursusaktivitet, hvor der samles flere medarbejdere er aflyst.
•N
 ationale møder gennemføres kun i begrænset omfang og kun, hvis det er absolut nødvendigt
• E nkelte administrative medarbejdere, ledelse og sælgere vil primært arbejde hjemmefra, men arbejder og træffes på
mail og/eller telefon
•S
 ærligt sårbare medarbejdere er sendt hjem og vil løse deres arbejdsopgaver fra hjemmekontoret. De vil ikke fysisk
komme på arbejde indtil videre.
• E n medarbejder i Valtec er sendt hjem i karantæne dagen efter hjemkomst fra en skitur. Han er hjemme i isolation i
henhold til forskrifterne herfor og under lægelig tilsyn/kontakt. Han vil ikke komme på arbejde, før der foreligger en
raskmelding fra lægen og en overstået efterfølgende karantæne.
Vi håber, at du som kunde har forståelse for og vil respektere de initiativer, vi har taget for at passe på vores
medarbejdere, deres familier og alle andre.
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