
 

   

Orientering vedr. PH-EL & Sikrings’s drift ifm. coronavirus/covid-19 
 
                        Nordhavn 12-03-20 
Kære PH’er  
 
Vi holder løbende øje med udviklingen vedr. coronavirus/covid-19, og efter udmeldingen i går, vil 
vi gerne orientere om, hvordan vi som virksomhed forholder os, og vil handle indtil videre. 
 
Først og fremmest er det vigtigt at fortælle, at vi så vidt det er muligt opretholder normal drift. Det 
gør vi både af hensyn til jeres og firmaets mulighed for fortsat at tjene penge, og for at 
betjene/hjælpe vores kunder. Det betyder at i fortsat skal møde på arbejde, og at vi ligeledes vil 
være på kontoret eller hjemmekontoret.  
 
Vi vil tilrettelægge arbejdet således at det er trygt for både medarbejdere og kunder.  
Det betyder at vi vil tage stilling til hver enkelt byggeplads, at vi skal følge retningslinjer hos 
erhvervskunder, samt at vi spørger ind til hver enkelt privatkundes sundhed, så ingen sættes i 
smittefare. I bedes ligeledes spørge ind til om kunders helbredssituation er forandret siden vi har 
lavet aftalen.  
Hvis der er nogen usikkerhed, bedes i kontakte kontoret, vi skal hverken være eller udsætte nogen 
for fare. 
  
Hvis der opstår problemer med børnepasning, bedes i kontakte jeres overmontør og lave en 
individuel aftale. Som udgangspunkt er frihed selvbetalt, enten fri uden løn, ferie eller 
afspadsering. Der kan laves aftale om forskudt arbejdstid eller lign. for at få det til at hænge 
sammen. 
Som udgangspunkt følger vi Tekniqs retningslinjer. (tryk på link) 
 
Her i huset aflyses alle møder med folk udefra, og vi holder behørig afstand. Vi beder jer huske at 
vaske hænder, holde afstand (2-3m) samt følge de officielle råd for at mindske risikoen for smitte 
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte. 
 
Vi har en stor kontaktflade og vi beder jer tage det ansvar alvorligt.  
 
Men husk, ingen panik. 
 
Med venlig hilsen 

 
Henning Niemann 

E-mail: hn@ph-el.dk 
PH-EL & Sikring ApS 
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