Corona-virus – sådan forholder vi os
Opdateret 25-03-2020 v.2

www.virksomhedsguiden.dk bliver løbende opdateret med nyeste information og tiltag. Det
gælder både vedr. vejledning og kompensation. Der er links til 20 forskellige emner,
hvorunder man kan finde yderligere information om det specifikke område, f.eks.
lønkompensation og garantiordning for nye lån.
Vi følger Sundhedsstyrelsens nyheder og opdaterer denne side, hvis anbefalingerne ændres.
Som en konsekvens af udmeldingerne fra regeringen, aflyser vi nu følgende
arrangementer:
• Generalforsamlingen, 240320. Ifølge vedtægterne §5 skal generalforsamlingen
afholdes inden 31. marts, men vi fraviger fra dette grundet omstændighederne.
Vi melder en alternativ dato ud, så snart det er muligt.
• Når en medarbejder skal forlade virksomheden, 260320
• Drop det unyttige arbejde (i samarbejde med Kulturhuset), 300320
Vi forsøger at finde nye datoer for overstående arrangementer, så snart det er muligt,
og melder løbende ud.
Følgende arrangementer er flyttet til en ny dato:
• 1:1 samtaler vedr. stress. Dette kan fremadrettet gøres on-line, så tøv ikke med
at tage fat i os, hvis du ønsker en aftale i kalenderen.
• Arrangementet ”Sådan tilfører en bestyrelse med eksterne medlemmer værdi til
virksomheden” er flyttet fra d. 1. april 2020 til d. 29. maj 2020
• Arrangementet ”Skal jeg sælge på en online markedsplads?” er flyttet fra d. 16.
april 2020 til d. 1. september 2020.
• Arrangementet ”Få et morgen-boost: Balance i krop og sind med yoga!” er flyttet
fra d. 21. april 2020 til d. 8. september 2020.
Vi kontakter løbende dem vi har mødeaftaler med, for at lave alternative aftaler om
telefonmøder, hvor det er muligt.
Vi arbejder hjemmefra, men tøv ikke med at tage fat i os pr. mail eller telefon.

Sundhedsstyrelsens 5 smitteforebyggende råd

1.Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2.Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
3.Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
4.Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

5.Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

