Corona kriseplan:
- Sådan forholder vi os
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Vi har en helt afgørende fælles opgave, og fælles ansvar for at inddæmme denne alvorlige krise.
Det er stadig vigtigt, at vi har en nødvendig dækning på kontorerne og terminalerne, så vi kan
holde operationen kørende og i gang. Det er vores samfundspligt idet vi er en stor del af den
danske forsyningskæde af vigtige varer.
Vi vil bede jer alle hjælpe til, så vi bedst muligt kan indrette os, efter de nye tiltag fra Regeringen.
Vi har ikke alle svar her og nu, men dette dokument vil løbende samle spørgsmål og svar.

På vegne af ledelse
Henrik Dam Larsen

Hold dig opdateret på følgende hjemmesider:
www.coronasmitte.dk
Udenrigsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Dansk Industri

Q&A

Vores princip:
1. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at holde operationen i gang
2. Så mange som muligt arbejder hjemme, efter aftale med nærmeste leder
3. Hold god afstand på arbejdspladsen, besøg ikke hinandens pladser - ring eller skriv i stedet

Lukker DB Schenker ned i Danmark?
Nej, vi forsøger at holde forsyningskæden kørende, det er vores pligt, men vi skal være forsigtige og passe
på hinanden.

Skal jeg tage på arbejde?
Du kan ikke selv beslutte, om du møder på arbejde. Afvent instruktion fra nærmeste leder, og hold dig
underrettet på One om overordnede udmeldinger. Er du ikke blevet kontaktet, så tag selv kontakt.
At arbejde hjemmefra betyder, at du i videst muligt omfang arbejder som normalt.

Er du gravid eller syg?
Hvis du er gravid eller syg, skal du ikke møde på arbejde.

Skal jeg blive hjemme i 14 dage?
Situationen udvikler sig fra time til time. Intet er pt. permanent.
Du kan fra dag til dag blive kaldt tilbage på arbejde. Fx for at indgå i et vagtskifte.

Skal man aflyse møder og arrangementer?
Hold alle møder via Teams. Arrangementer skal aflyses.

Skal jeg tage ud at rejse?
Alle forretningsrejser er aflyst. Dette gælder også mellem vores tre filialer.
Hvis du privat tager ud at rejse/har været ud at rejse, skal du kontakte din nærmeste leder inden du møder
på arbejde.

Særlige praktiske IT-foranstaltninger
HUSK
-

Tjek din VPN inden du forlader kontoret. Følg instruktionen. Kontakt Helpdesk, hvis der er
problemer.
Viderestil din telefon til din mobiltelefon. Vi kompenserer eventuelle private ekstra omkostninger.
At tage dit Jabber headset og diverse opladere med hjem

Smitterisiko
”Udbruddet spreder sig ved person-til-person smitte. Der er set smitte til sundhedspersoner og smitte
mellem familiemedlemmer og til andre kontakter.
Det er velkendt for andre typer af coronavirus, som fx SARS-CoV og MERS-CoV, at der kan ses smitte ved tæt
kontakt til syge personer. Smitte sker hovedsageligt ved direkte dråbespredning fra nys eller host eller ved
indirekte kontakt (sekret fra hænder).
Det er endnu ikke helt afklaret, hvorvidt smittede kan smitte andre hvis man ikke selv har tegn på sygdom i
luftvejene med fx hoste, åndenød og feber, men undersøgelser peger på, at det er personer med tegn på
sygdom i luftvejene, der er årsag til langt størstedelen af nye tilfælde.”
Kilde: Sundhedsstyrelsen
Du kan altså godt tage imod papir og pakker.

Kan jeg tage mine børn med på arbejde?
Nej. Selvom myndighederne lukker daginstitutioner, så er løsningen ikke at tage dine børn med på arbejde.
Kontakt din nærmeste leder, for at aftale nærmere om hjemmearbejde.

Kan jeg rejse med offentlig transport?
Ja, det kan du, men du skal være opmærksom.

Massage på arbejdspladsen
Alt aflyses – eventuelle aftaler kompenseres.

Må jeg tage i fitnesscenter?
Nej, vi anbefaler, at du ikke gør det. Tænk på andre.

