INFORMATION – CORONA
INFORMATION TIL KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Casadana A/S udfører stadig opgaver – men med stor fokus på at minimere smitterisiko.
Den aktuelle situation med Coronavirus, betyder at vi som virksomhed har indført en række
tiltag for at mindske smitterisikoen ude hos kunder, på byggepladser og på kontoret,
samtidig med at vi forsøger at opretholde en så normal drift som muligt, så vi kan få løst
alle vores projektopgaver og serviceopgaver som planlagt.
Vores kontor og lager holder fortsat åbent som normalt, men vil være bemandet med lidt
færre personer, da de som har mulighed for at arbejde hjemmefra, vil gøre det på skift.
Projekter - Renoveringer i boligejendommen vil fortsat blive udført iht. tidsplaner og
varslinger. Beboere vil blive bedt om at opholde sig i andre rum, hvis de er hjemme, mens
håndværkerne arbejder i boligen.
Er en af beboerne smittet med Corona eller i karantæne vil arbejdet blive udskudt.
Arbejder i erhvervsejendomme og ejendomme der ikke er beboet, vil blive udført som
planlagt. Nødvendige møder med bygherrer, kunder og rådgivere vil fortsat blive afholdt,
dog holdes møderne hvis det er muligt online eller pr. telefon. Når der holdes fysiske
møder, følger vi sundhedsstyrelsens gode råd og at beskytte sig selv og andre mod smitte.
Service - Servicesager kører som normalt og alle allerede indgået aftaler overholdes. Vi
opholder os ofte i kortere tid i boliger i forbindelse med vinduesservice og alle vores
serviceteknikkere er udstyret med maske, engangshandsker og håndsprit og tager hensyn
til den enkelte kunde. Er man i risikogruppe kan man kontakt vores serviceafdeling på tlf.
70707133 og få udskudt arbejdet.
Alle vores medarbejdere er instrueret i at følge sundhedsstyrelsens råd om at beskytte sig
selv og andre for smitterisiko. Vi tager alle nødvendige forbehold for at sikre at vi fortsat
kan udføre vores arbejde.
Vi vurderer løbende situationen og følger udviklingen. Sker der ændringer i vores
håndtering vil vi kontakte bygherre, bygherrerådgiver og kunder direkte.
Yderligere information kontakt venligst undertegnede tlf. 20300899.
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