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Coromatic tager COVID-19 (coronavirus) meget seriøst 

Som samlet nordisk virksomhed følger vi udviklingen meget nøje, og tilretter løbende 

vores egne, interne retningslinjer i overensstemmelse med myndighedernes påbud og 

anbefalinger. 

 

 

Vi finder det dog nødvendigt at sikre vores medarbejdere mod en potentiel en smitte 

med COVID-19, hvorfor vi beder vores kunder om at hjælpe med dette.  

 

Dette er en foranstaltning for at sikre at vi også fremadrettet kan opretholde et intakt 

beredskab til servicering af alle vores kunders kritiske infrastruktur. Vi vil som beskrevet 

herunder, i samarbejde med vores kunder, sikre at alle kan få den nødvendige tekniker 

assistance til at opretholde driften af jeres tekniske anlæg.  

 

Når vores medarbejder ankommer til jeres lokation, bedes I sikre: 

 

 • At den person der modtager Coromatic medarbejderen ikke er smittet med, eller har 

været i kontakt med personer der er testet positivt for COVID-19, eller personer der har 

været i lande der betegnes som højrisiko lande af de danske myndigheder. Dette er 

også gældende for gennemrejse i de pågældende lande i form af transferstop.  

 

• At der er foretaget desinficering af dørhåndtag, gelænder og andre 

gribeforanstaltninger på den vej som teknikeren skal transportere ad, hen til 

udførelsesområdet.  

 

• Under udførelsen af arbejdet må andre personer end Coromatic ansatte ikke opholde 

sig i samme rum som arbejdet udføres i. Er der imidlertid krav om at jeres medarbejder 

er til stede under servicebesøget, bedes vedkommende bære mundbind.  

 

 • Der må ikke være nogen fysisk kontakt til Coromatic medarbejdere i form af håndtryk 

eller lignende. Vi anbefaler, at eventuelle personer, som kommer i kontakt med en 

Coromatic medarbejder, holder sig i en afstand af min. 1,5m.  

 

 • Kommunikation bedes ske via telefon eller andre digitale kommunikationsværktøjer.  

 

På vores hjemmeside har vi beskrevet hvilke øvrige forholdsregler vi tager os i 

Coromatic. Du finder beskrivelsen under dette link: https://coromatic.dk/coromatic-

haever-beredskabet-som-foelge-af-coronavirus/  

https://coromaticgroup-my.sharepoint.com/personal/mette_kristensen_coromatic_dk/Documents/Microsoft%20Teams%20Chat%20Files/Marketing%20fortrolig/Kommunikation/Covid-19%202020/:%20https:/coromatic.dk/coromatic-haever-beredskabet-som-foelge-af-coronavirus/
https://coromaticgroup-my.sharepoint.com/personal/mette_kristensen_coromatic_dk/Documents/Microsoft%20Teams%20Chat%20Files/Marketing%20fortrolig/Kommunikation/Covid-19%202020/:%20https:/coromatic.dk/coromatic-haever-beredskabet-som-foelge-af-coronavirus/
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Vi håber på jeres forståelse for vores forholdsregler, som alene er til for at sikre at vores 

servicering af jeres forretningskritiske anlæg og installationer kan finde sted under hele 

COVID-19 situationen. 

 

På vegne af Coromatic A/S 

 

Søren Duevang 

Servicedirektør 


