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Coronastatus - version 8 

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

Siden sidst har vi haft den første medarbejder ramt af Corona. Kim Jacobsen har været isoleret i 3 uger, men er hel-

digvis tilbage på arbejde. 

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 påsken 
 

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: 

Rasmus R. Thomsen - murer 

 

Nyt fra administrationen 

På intranettet på hjemmesiden bliver  oversigten over nuværende byggepladser opdateret med vejledende beman-

ding, ca. hver anden uge - første gang d. 22. marts. 

Der er indkøbt en ekstra firmabil, VW Transporter. Desuden er maskinparken udvidet med hhv. en Manitou samt en 

Yanmar læssemaskine. 
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Plejecenter Tamdruplund, Horsens 

- murerentreprise 

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Arbejdstilsynet har besøgt flere af vores pladser, rapporterne ligger på intranettet (AMO). 

På Hedensted Bytorv har vi fået 2 strakspåbud, en vinkelsliber hvor et håndtag manglede, samt udgravning i et 

hjørne af kælderen, hvor der var risiko for jordskred. Begge påbud er naturligvis rettet ind - vær lige obs på at værk-

tøj skal benyttes som beskrevet i sikkerhedsvejledningen. 

- se medsendte fra Arbejdstilsynet. 

 

Byggesager på vej 

 Grejs Friskole - betonentreprise, opstart uge 14/15 

 Villa i Risskov - betonentreprise samt klinker og fliser, opstart uge 16/17 

Hedensted Bytorv 

- betonentreprise 
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Fødselsdage og jubilæer 

Henrik Jørgensen, 25 års jubilæum  d. 26/3-2021. 

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

 

Kommende begivenheder 

Sommerferieafslutning, fredag d. 9. juli 2021 kl. 13.30, i hallen på Industrivænget 2. 

 

EJ Historie 

De 50 år i billeder og tekst frem til jubilæum i marts 2022. 

Erling Jørgensen - svendeprøve 

Næringsbrev 


