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COVID-19 VEJLEDNING FOR BEBOERE OG HÅNDVÆRKERE PÅ STORE 

MØLLE VEJ, IFM. HÅNDVÆRKERADGANG I BEBOEDE LEJLIGHEDER. 

 

Vejledningen gennemgås og udleveres til alle personer som ifm. byggearbejder, 

skal have adgang til beboede lejligheder og udsendes ifm. varsling af beboere. 

 

Nærværende vejledning kan aldrig stå alene eller tilsidesætte myndighedernes 

restriktioner. 

 

Vejledningen er udarbejdet som en hjælp til både håndværkere og beboere, for 

at beskytte alle bedst muligt, og i fællesskab undgå smittespredning. 

 

01 Mistanke om smitte: Har en beboer mistanke om, at være smittet med 

COVID-19, skal nøglebrik fjernes fra nøgleboksen med det samme. 

Byggeledelsen skal kontaktes og orienteres om, at der ikke er adgang til boligen 

således eventuel smittespredning kan stoppes og spores. Byggeledelsen kan 

kontaktes via udlejers call-center (DEAS) eller ved direkte henvendelse på mail 

5749@jfp.dk. Har en håndværker mistanke om smitte, følges 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring selvisolation og byggeledelsen 

orienteres med det samme, enten direkte eller via nærmeste leder. 

 

02 Nærkontakt: Har en beboer eller en håndværker været i nærkontakt med en 

person der er testet positiv, skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer 

omkring selvisolation følges og byggeledelsen skal orienteres som beskrevet 

under punkt 01. 

 

03 Mundbind: Der kan ikke stilles krav til hverken håndværkere eller beboere 

om at bære mundbind, men det anbefales hvis man er tæt på hinanden. Er 

håndværkere eller beboere utrygge ved, at der ikke bruges mundbind, kan der til 

enhver tid anmodes om, at tage det i brug. Modtages en anmodning negativt, 

kan byggeledelsen altid kontaktes og skal til enhver tid kontaktes af 

håndværkeren uagtet om det er beboeren eller håndværkeren der af den ene 

eller anden årsag, ikke kan bære mundbind. 

 

04 Test for COVID-19: Der kan ikke stilles krav til test, men der henstilles til, 

at håndværkere lader sig teste minimum to gange om ugen. Der henstilles til, at 

beboere lader sig teste 1-2 gange om ugen i perioden, hvor der udføres arbejder 

i deres bolig. 

Byggeledelsen registrerer hvornår håndværkerne er testet såfremt 

håndværkerne giver tilladelse til dette, således der til enhver tid er overblik over 

personer, der i en længere periode ikke er testet. 
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