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Coronastatus - version 7 

Vi håber på at det er den sidste ”hårde spurt” frem til påske vi er i gang med. 

Derfor skal vi stadig fokusere på følgende: 

• Holde afstand 

• God håndhygiejne 

• God skurvognshygiejne - egen oprydning/rengøring - sig til hvis I mangler ”grej” til dette. 

• Arbejde i vores egne ”små håndværkergrupper” på typisk 1-5 mand. 

• Efter arbejde - tag hjem og bliv hjemme hos familien - også i uge 7 
 

Hvis I mangler håndsprit, mundbind mv. så sig til - vi har det stadig på lager. 

 

Vedr. test for coronavirus har vi i virksomheden den holdning at det er op til den enkelte at vurdere om man vil te-

stes. Vi ”system tester” jer ikke da det kun er et øjebliksbillede og derfor kan give en falsk tryghed hvis man testes 

negativ, vi mener det er lige så vigtigt at vi overholder de smitteforebyggende anbefalinger fra myndighederne. 

Når vi bliver tilbudt vaccine, anbefaler vi at man siger ”ja tak” til det. 

 

Medarbejdernyt 

Vi har budt velkommen til: 

Erik Thybo - struktør 

Jan Jensen - struktør 

Line Laugesen - administration 

 

Nyt fra administrationen 

På ej-as.dk har vi lagt en dronefilm af firmadomicilet, samt et par lærlingefilm med Kasper og Lasse.  

Vi er ved at digitalisere firmahåndbog, sikkerhedsanvisninger m.v., således man med sit individuelle medarbejderlo-

gin på vores hjemmeside kan få adgang til dette. Vi forventer at dette er kørende i løbet af 2021. 

På intranettet på hjemmesiden er oversigten på nuværende byggepladser blevet opdateret. Inden så længe kan I 

også se en vejledende 14 dages bemandingsplan - mere om det i næste nyhedsbrev. 

Der er ligeledes også lavet en telefonliste på alle som er nem at finde på intranettet. 

 

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Næste AMO møde afholdes når forsamlingsforbuddet tillader det. 

I forhold til ny persondatalov skal alle ansættelseskontrakter opdateres. Processen starter i løbet af foråret 2021. 

Til info er G-dage ved hjemsendelse, suspenderet i perioden 19. januar—18. marts, pga. Corona situationen. Det vil 

sige I skal have penge fra A-kassen fra dag 1. 
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Nyt fra personaleafdelingen 

Firmaevent i Hornsyld Idrætscenter d. 27. marts er udsat indtil videre. 

Desuden har vi jo også en Gokart tur til Vandel gokart til gode. 

 

Fødselsdage og jubilæer 

EJ A/S har 50 års jubilæum d. 28/3-2022 - sæt lige et kryds i kalenderen d. 26/3-2022. 

 

Kommende begivenheder 

Forår i Danmark - TAK 

Middelfart Fjernvarme 

- beton- og murerentreprise 

Fænøsund Park 

- beton- og murerentreprise 

Byggesager på vej 

 12 boliger i Gedved - beton og murerarbejde - opstart foråret 2021 

 Sommerhus, Bjørnsknudevej i Juelsminde - stålpæl, beton og murerarbejde - opstart foråret 2021 

 Hvidtjørnen 86, Horsens - tilbygning, murerarbejde - forventet opstart uge 10-11 


