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Coronastatus - version 11 

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

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

Vi anbefaler stadig at man siger ”ja tak” til det. 

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. 

 

Medarbejdernyt 

Vi har budt velkommen til: 

Klaus Dige - murer 

Thomas Skovby Foder - murer 

 

Nyt fra administrationen 

Bemandingsplanerne opdateres stadig hver 2. uge og ligges på intranettet - de sendes ikke længere ud pr. mail, så I 

må selv lige logge ind og finde dem. 

 

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Vi er i gang med at udarbejde brugsvejledninger til de forskellige ”farlige” maskiner/værktøjer - de kommer løben-

de på intranettet. I skal alle være flinke til at hjælpe hinanden hvis nogen er i tvivl om betjeningen af en maskine/

værktøj - og spørg hellere én gang for meget end én gang for lidt! 
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OK Viby 

- klinker og fliser, udført af Tonny & Ulrik 

Bjørnsknudevej,  

Juelsminde 
- betonentreprise, udført af  

Brian, Kasper & Alex 



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 

Horsens og fejre det. Mere info kommer senere. 

 

Byggesager på vej 

 Heinrich Andersen ApS - Museumsvej 11E - murerentreprise 
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Gregers 

- mureropgave på skolen 

Vinderen af maj-konkurrencen 

Tonny var den hurtigste og vandt gavekortet til Oksen. 
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EJ Historie 

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

Sommerferieafslutning, fredag d. 9. juli 2021 kl. 13.30, i hallen på Industrivænget 2 - husk tilmelding senest d. 2/7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


