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Coronastatus - version 10 

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

Siden sidst har de første af os modtaget første vaccine, men der er stadig et stykke vej til vi alle er færdig-

vaccinerede. 

Desuden har vi haft endnu en ansat som har haft Corona. Brian Rützou har været i isolation, men har genoptaget 

arbejdet igen. 

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. 
 

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. 

Vaccineprocessen er godt i gang nu - inden sommerferien er alle forhåbentlig vaccineret 1. gang, vi anbefaler stadig 

at man siger ”ja tak” til det. 

 

Medarbejdernyt 

Vi har budt velkommen til: 

Jonas Pedersen - arbejdsmand, og på sigt voksen murerlæring. 

 

Nyt fra administrationen 

Når I indberetter timer skal I huske, at fravær også skal registreres. F.eks. mandag d. 24/5 indberettes som Søgn- og 

helligdag. 

 

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet her på adressen, til gennemgang af Johannes’ arbejdsskade. Se vedhæftede be-

søgsrapport fra Arbejdstilsynet. 
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Overgade, Horsens 

- teglklinke gulv, udført af Tage 

Fødselsdage og jubilæer 

EJ A/S har 50 års jubilæum d. 28/3-2022 - sæt lige et kryds i kalenderen d. 26/3-2022, hvor vi skal på Fængslet i Hor-

sens og fejre det. Mere info kommer senere. 

BGI, Hornsyld 

- betonentreprise, udvidelse af spisesal og elevboliger. 

Niels og Alex støber gulv 



Byggesager på vej 

 LOKATO A/S - Vestervej 7, Gedved - beton- og murerentreprise 

 JH Tømrer & Snedker - Borgmesterbakken 9, Horsens - beton- og murerentreprise 

 Daugaard Pedersen A/S - Bones Næstved - klinke- og fliseentreprise 

 CASA A/S - GFG Vejle - betonentreprise 

 CASA A/S - P-hus Mælketorvet, Horsens - murerentreprise 

 Lindberg - Havnepladsen Vejle - murerentreprise 

 

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. 
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Konkurrence 

Den første som sender en kommentar til dette nyhedsbrev til ll@ej-as.dk, vinder et gavekort på 500,- til Restaurant 

Oksen i Horsens.  Line er suverænt bestemmende om hvem der er den glade vinder. 


