Horsens Boligudlejning ApS
Krudthusvej 1, 8700 Horsens
E-mail: cs@horsensboligudlejning.dk

Tlf. 75 60 19 11 - Telefontid:
Mandag + tirsdag + torsdag
mellem kl. 09.00-12.00
Kontor åbent:
Tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00

Retningslinjer og arbejdstider ift. Corona-virus
________
Corona-virus. COVID-19. Det er på alles læber - og med god grund.
Vi vil dog bare sige, at vi stadig er her for jer.
Men i forbindelse med smitterisikoen ved COVID-19 har vi valgt at følge regeringens og
Sundhedsstyrelsens opfordringer. Fra i dag afvikler vores medarbejder ferie og
afspadsering eller arbejder hjemmefra.
Vi fortsætter vores arbejde
... Men vi tager foreløbigt 14 dage med nedsat styrke for at beskytte vores medarbejdere
og mindske smitterisikoen for dig og dine kære. Vi har dog stadig nogen siddende på
kontoret, som er klar til at tage telefonen, hvis I ringer og besvare mails.
Vores mail er: info@horsensboligudlejning.dk, som bliver set løbende i hverdagen.
Sådan arbejder vi de kommende uger:
- Kontoret på Krudthusvej 1 er bemandet i den sædvanlige telefontid og åbningstid.
Dvs. mandag fra 9-13 og tirsdag og torsdag fra 9-16.
Når du kommer på kontoret, beder vi dig, afspritte dine hænder, når du kommer ind og
holde behørig afstand (2-3 meter)
Vi håber på din forståelse for, at ventetid kan forekomme.
De opgaver, som kan udskydes, bliver udskudt min. 14 dage og opgaver, som ikke kan
vente, skal vi nok varetage hurtigst muligt.
Vigtig info
Vores medarbejdere er en vigtig del af vores virksomhed, og vi har derfor bedt dem om at
holde behørig afstand og så vidt muligt undgå personlig kontakt. Det er både for jeres og
for deres skyld.
Skal der laves noget i din lejlighed, beder vi dig, om at holde behørig afstand eller bedre at slet ikke være hjemme, når vi skal ind og lave tingene.
Har du spørgsmål?
Vi sidder klar ved tastaturet og telefonen, så spørg endelig ☺
Ved en akut situation efter arbejdstid, så ring som vanlig på vagttelefon - 40339901.
Tak for forståelsen.
Pas på hinanden!
Venlig hilsen
Horsens Boligudlejning ApS
Charlotte Sørensen
40601911

