Til beboere og afdelingsbestyrelser i Bomiva
22. september 2020

Beboerinformation i forbindelse med COVID-19
Kære alle beboere og afdelingsbestyrelser i Bomiva
Den 19. september 2020 kl. 1200 kom der ændrede retningslinjer foreløbigt gældende indtil
den 4. oktober 2020.
Forholdsregler ved COVID-19
Udbredelsen af COVID-19 medfører, at vi den næste tid vil tage flere forholdsregler for at
forebygge mod yderligere smitte af hensyn til både jer beboere og de ansatte ved Bomiva. Det
betyder, at der så vidt muligt kun laves beboerservice hos beboere, hvis det er akutte
arbejder, der ikke kan vente.
Der vil ikke være mulighed for personlige henvendelser, hverken på servicekontoret eller på
Bomiva’s administration fra den 23. september 2020, men telefoner vil være åbne i den
normale åbningstid og der kan også sendes mails.
Administration – telefon 97 52 29 99 / e-mail info@bomiva.dk
Servicekontor – telefon 21 31 29 99 / e-mail service@bomiva.dk
Hvis du har influenza lignende symptomer, bedes du oplyse servicekontoret om det, hvis der
er brug for en vicevært til at udføre et akut arbejde i din bolig.
Når viceværterne skal på akutbesøg, vil de bære handsker, ligesom de er udstyret med
mundbind og håndsprit.
Vi fortsætter med følgende procedurer:

Beboerservice, hvor beboeren er hjemme

●
●
●
●
●

Ejendomsfunktionæren ringer beboeren op, når han står uden for boligen
Beboeren åbner, og opholder sig i et andet rum
Ejendomsfunktionæren spritter af på det, han skal arbejde med, inden arbejdet udføres
Ejendomsfunktionæren spritter bygningsdele af igen efter arbejdet er udført
Hvis beboeren ikke hører, at ejendomsfunktionæren går, ringer ejendomsfunktionæren
beboeren op, når han er ude af lejemålet igen
● Ejendomsfunktionæren spritter hænder igen, inden han tager videre til næste opgave.

Beboerservice, hvor beboeren ikke er hjemme
Nøgle lægges ud til ejendomsfunktionærerne, eller nøgle afleveres i postkassen på servicekontoret
eller efter aftale. Der vil altid være 2 ejendomsfunktionærer til stede, mens arbejdet udføres i
boligen.
Indtil videre arbejdes på denne måde, eller indtil der kommer andre retningslinjer fra myndighederne.

Vi vil gerne opfordre til, at der holdes god afstand til vores ansatte, og at man ikke opholder
sig i samme rum som viceværten, mens servicearbejdet udføres.

Gildesale
Forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50, og der skal være 4 m2 pr. person. Det vil sige,
at maks. antal deltagere er væsentlig reduceret.
Hvis man allerede har lejet en gildesal, har man mulighed for at henvende sig til Bomiva og
ophæve kontrakten.
Hvis man ønsker at afholde arrangementet, skal de nuværende restriktioner overholdes.
Gildesalene lejes ikke ud i den kommende periode, indtil der er bedre styr på COVID-19.
Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at vi alle tager det med ro og agerer med fornuft og opfordrer
til en ekstra gang håndhygiejne, så frem med sæbe og vand og ikke mindst håndspritten.
Forebyg smitte mod ny Corona virus:
1.
2.
3.
4.
5.

Vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit.
Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder.
Undgå håndtryk, kindkys og fysisk kontakt.
Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Med venlig hilsen
Bomiva
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