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Kjære Ekrheim-kunde!
Smittesituasjonen for Koronaviruset har forverret seg betydelig i Norge den siste tiden. På
nasjonalt plan er det allerede innført nye smittevernsråd og -restriksjoner mens Oslo
Kommune gjør sine omfattende endringer gjeldende fra i morgen torsdag 29.10. kl. 12.00.
Vi i TEAM EKRHEIM vil naturligvis fortsatt gjøre det vi kan for å bidra i den pågående
dugnaden som nå går inn i en ny og alvorlig fase.
Nye tiltak iverksettes fra i morgen tidlig av for å beskytte og redusere fare for smitte for hver
enkelt av deres og våre ansatte:
•

•

•
•
•

•

Våre sjåfører skal bruke munnbind ved alle vareleveranser fra 29.10.20. Dette
gjelder også ved lasting og lossing fra K. Ekrheim. Før sjåførene entrer deres og våre
lokaler skal hender og hansker desinfiseres og munnbind altså benyttes.
Unngå nærkontakt ved vareleveransene. Avstandsreglene med minst 1 meters
avstand gjelder. Sjåføren kvitterer selv fortsatt for mottaket på PDA i forståelse og
etter gjennomgang med dere.
Vareleveransene er et kritisk punkt i det daglige arbeidet. Vennligst bevisstgjøre
deres ansatte på dette. Igjen husk å holde 1 meters avstand ifm varemottak i butikk.
Vanlige leveranser til vanlig tid. Leveranser til nyåpninger etter avtale. Vi
konsentrer oss om å få varene fram til dere på vanlig og avtalt måte.
Utvidet bruk av hjemmekontor igjen for flere av våre funksjoner. Vi driver vår
virksomhet fra Oslo og følger derfor lokale myndigheters påbud om utstrakt bruk av
hjemmekontor når det er praktisk mulig. Kundene våre skal ikke merke noen forskjell
i vår digitale verden, mens flere av våre administrative oppgaver ivaretas nå fra våre
hjemmekontor for en periode. Driftstekniske og operative funksjoner ivaretas
naturligvis fortsatt fra Nedre Kalbakkvei 40. Servicekontoret vil også ha to
medarbeidere fysisk til stede til enhver tid.
Alle våre sosiale sammenkomster er utsatt inntil videre.

Vi står på for å gjennomføre vår samfunnskritiske funksjon med å opprettholde
matforsyningene til forbrukerne. Dette skjer i nært samarbeide med våre kunder. Igjen takk
for deres fenomenale laginnsats ute i butikkene og i forhold til oss. Vi er imponert – samtidig
som vi gleder oss til utfordringene når Covid 19 en gang er over!
Med vennlig hilsen
TEAM EKRHEIM

