
 

Vi arbejder i din bolig, hvis du er rask 
Arbejdet i din bolig bliver gennemført som planlagt. Så luk håndværkerne ind i de perioder, som vi har 

varslet, og husk at følge anvisningerne i folderen ”Det skal du vide om renoveringen”. 

 

To uger før arbejdet starter hos dig, gennemgår vi dit køkken, badeværelse og entré. Du får dato og 

tidspunkt for gennemgangen i et brev fra entreprenøren Finn L. & Davidsen. Det er en god ide, at du er 

med ved gennemgangen - men husk at holde afstand til hinanden. 

 

Hvis du eller en anden i din bolig bliver syg med corona lige før, vi skal ind hos dig, skal du give besked til 

vores rådgiver Jean Hansen på mail jh@fha-c.dk eller telefon 2374 4188. Du skal også give besked til os, 

hvis du eller en anden i din bolig er i risikogruppen for corona. Er du utryg eller har spørgsmål om corona i 

forbindelse med renoveringen, må du også gerne kontakte os. 

 

Når håndværkerne skal arbejde hos dig, må du ikke være dig i de rum, hvor de arbejder, og du må ikke stå 

stille på de afdækninger, som ligger på gulvet. Du skal også huske at holde afstand til håndværkerne. 

 

Sådan arbejder håndværkerne i din bolig 
Håndværkerne følger Dansk Byggeris retningslinjer og myndighedernes anbefalinger. De har fokus på: 

 

• god håndhygiejne herunder at spritte af på dørhåndtag og andre kontaktpunkter i din bolig 

• hurtig reaktion ved tegn på sygdom hos håndværkere, byggeledelse og beboere 

• afstand mellem håndværkerne så vidt det er muligt  

• hensyntagen og afstand til beboere 

 

Læs også de informationer om corona, du får fra Finn L. & Davidsen.  
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Coronavirus og renoveringen i din bolig 

3. august 2020. Vi følger myndighedernes retningslinjer, og 
informerer løbende håndværkerne om, hvordan de skal 
arbejde i jeres boliger. Der er ikke øget risiko for smitte, mens 
de arbejder. Men vi tager ingen chancer, så hvis du er syg 
eller er i risikogruppen for corona, skal du give os besked.  
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