
Når der er håndværkere i din bolig

Forhåndsregler som AAB anbefaler, at du tager, når du har besøg af 
håndværkere i din bolig.

Hvis du følger nedenstående råd fra Sundhedsstyrelsen, kan du mind-
ske risikoen for Coranasmitte både for dig selv og andre.

CORONA 
INFORMATION
Marts 2021
Til beboerne i afd. 4, Skovkanten

• Når der kommer håndværkere for at udføre arbejde i din bolig, så  
   ophold dig i et andet rum og luk døren.

• Giv ikke hånd til håndværkerne.

• Når håndværkerne forlader din bolig, så afsprit div. dørhåndtag.    
   Følg iøvrigt Sundhedsstyrelsens anbefalinger:



OBS: Er du en udsat borger ?

Hvis en eller flere i en husstand er i risikogruppen for Corona anbefaler sundhedsstyrelsen, 
at alle i husstanden bliver hjemme og undgår kontakt med andre mennesker. Det betyder 
også, at det frarådes at have andre mennesker i ens bolig.  Mennesker i risikogruppen er 
bl.a. men ikke begrænset til følgende:

l.    Ældre: Særligt ældre over 80 år. Øget risiko starter ved 65+

2.   Kronisk syg med moderat  eller svær sygdom fx kronisk lungesygdom, hjertekarsygdom,  

      kræftsygdom og diabetes l og 2 samt nedsat immunforsvar (medfødt eller på grund af  

      immunhæmmende medicin eller sygdom som hæm- mer immunsystemet fx AIDS)

3.   Gravid (ud fra forsigtighedsprincip)

4.   Barn, der lider af kronisk sygdom (ud fra forsigtighedsprincip)

Coronavirus - hvad gør AAB ?

På baggrund af situationen med Corona-virus, har AAB naturligvis vurderet, hvad der 
skal ske i de igangværende projekter. AABs vurdering er på nuværende tidspunkt, at 
arbejderne bør fortsætte i videst muligt omfang, men naturligvis under overholdelse af 
myndighedernes anbefalinger for at reducere smitterisikoen og af hensyn til svagelige. 
beboeres helbred.

•  Alle medarbejdere, som kan arbejde     
    hjemmefra, gør det.
•  Det er indskærpet at alle medarbej-   
    dere, som er syge, skal holde sig    
    hjemme og ikke gå på arbejde. 
•  Anbefaler at medarbejdere at lade sig  
    teste jævnligt.
• Hold afstand til andre personer, og  
    undlad at give hånd undlad i det hele  
    taget fysisk berøring.
• Aftør håndtag og andre overflader,  
    der berøres grundigt  både før og     
    efter berøring.

•  Bær eventuelt  handsker for at undgå at   
     overføre virus til disse overflader.
•  Oprethold ekstra grundig håndhygiejne,
     vask hænder grundigt og ofte og foretag       
     afspritning.
•  Ved eventuelt nys eller hoste skal næse og    
     mund tildækkes med ærme.
•  Bed beboerne om at opholde sig i et        
     andet rum eller helt forlade boligen mens     
     vi er tilstede.

Vi har indskærpet over for entreprenører og håndværkere, at de skal tage alle relevante 
forholdsregler, og alle har indført skrappe regler. Der føres kontrol med overholdelse af 
forholdsreglerne

Når alle håndværkere og AAB-medarbejdere følger instrukserne, og beboerne 

følger anbefalingerne, anser AAB det som fuldt forsvarligt  at gennemføre de 

planlagte håndværkerarbejder i boligerne, så projektet kan fortsætte i henhold til 

planen.

Ovenstående er gældende, indtil der eventuelt kommer nye instrukser/anbefa-

linger fra myndighederne. Hvis det sker, vil disse naturligvis  blive fulgt og der vil 

blive foretaget de nødvendige ændringer i instrukserne.

Såfremt man er i risikogruppe 1- 4 kontaktes projektleder Susanne Winter på
tlf. 61 42 03 39 eller på e-mail swi@aabnet.dk.

l vil derefter blive kontaktet om, hvordan vi i fællesskab løser situationen. 
Håndværkerne vil derefter få besked om, hvordan de skal forholde sig i forhold til Jeres 
lejlighed.


