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Sådan sikrer Strøm Hansen bedst muligt sine kunder og  
medarbejdere mod smitte med Covid-19 (Corona virus) 
 
For at sikre Strøm Hansens kunder og vores medarbejdere bedst muligt, har Strøm Hansen med øjeblikkelig virs-
ning valgt at iværksætte følgende tiltag for at forhindre smittespredning bedst muligt. 
 
Coronavirus er en luftvejsinfektion og kan bla. sprede sig ved via håndtryk, overflader eller små dråber fra host 
eller nys.  
 
Derfor er god hygiejne og afstand de bedste metoder til at forebygge smitte af Coronavirus. Dette omsætter 
Strøm Hansen i følgende: 
 

1. Vi hilser som altid pænt på kunden - MEN vi undgår håndtryk og nærkontakt. 

2. Vi holder mest mulig afstand til kollegaer og kunder. 

3. Ved kundebesøg vasker og spritter vi vores hænder grundigt. Både ved ankomst og afrejse. 

4. Alle servicebiler er udstyret med sprit, og bilen rengøres ligeledes på vitale dele en gang om dagen. 

5. Medbringer vi PC-udstyr, tastatur eller måleinstrumenter hos kunden, sørger vi for en grundig rengøring 

af disse med desinfektionsvæske inden besøget. 

6. Medarbejdere som servicerer særligt udsat udstyr (bl.a. automater, som er offentligt tilgængelige; ek-

sempelvis Rejsekortet) benytter handsker – og skal benytte handsker.   

7. På vores kontorer er medarbejderne opdelt i zoner, så vi mindsker risikoen for at for mange medarbej-

der bliver smittet eller syge på samme tid. 

8. Medarbejdere med vekslende arbejdspladser rengør arbejdsstationen (mus og tastatur) med desinfekti-

onsvæske.  

9. Vi har opstille håndsprit ved toiletter og fællesudstyr så som printer, kopimaskiner og kaffemaskinen. 

10. Vi låner ikke vores mobiltelefoner ud til hinanden. 

11. Vi fortrækker skypemøder frem for personlige møder, og undgår større forsamlinger. Ligeledes arbejder 

vores medarbejdere hjemmefra i det omfang, det er muligt. 

12. Håndbetjent udstyr på kontoret rengøres dagligt (f.eks. dørhåndtag og lyskontakter). 

Hvis en medarbejder bliver syg. 
Hvis en medarbejder bliver syg, kontakter han sin nærmeste leder, og denne informerer de kunder som kan 
have været i kontakt med vedkommende. 
 
Vi optimerer løbende de nye tiltag og følger Sundhedsstyrrelsens anbefalinger fuldt ud. 


