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Vi skal stadig passe på - antallet af Corona-smittede

stiger

Vi har valgt at udsende en særskilt meddelelse til alle virksomheder i Business

Fredericia, da vi stadig skal være opmærksomme og passe på ift. at stoppe

smittespredning af COVID-19.

 

Nedenfor kan du læse en besked fra Fredericia Kommunes Borgmester - og også

omkring Kommunens Corona Task Force, som er til for at hjælpe og vejlede ved smitte.

 

Pas på jer selv og jeres medarbejdere.

/Kristian Bendix Drejer, Erhvervsdirektør

 

 

 

 

Nyt fra Fredericia Kommune om Covid-19 lokalt  
 
Antallet af nye smittede fortsat lavt i Fredericia. Mange kommuner oplever dog en større stigning,

så s ituationen her i Fredericia kan hurtigt ændre s ig. 

 
Vi følger s ituationen tæt - og det er NU, vi sammen kan gøre en forskel. Sammen kan vi gøre

meget for at hindre smittespredningen, så vi kan fortsat kan holde samfundet åbent, holde gang

i vores forretninger, hoteller, virksomheder, kulturen og foreningslivet.  

 
Fra kommunens s ide skal der lyde en fortsat opfordring til, at vi alle holder fast i

sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Det gælder især anbefalingen om at

holde afstand og s ikre brugen af håndsprit. Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt os om

at indskærpe dette - især ift. dagligvarebutikkerne.

 
Hvis vi alle gør en ekstra indsats i kampen mod corona, er der mindre ris iko for et lokalt udbrud i

Fredericia.  

 
Vi har i Fredericia Kommune nedsat en Corona Task Force, der koordinerer og

optimerer indsatsen omkring Covid-19 for at være på forkant.

 
Task Forcen kan kontaktes på coronataskforce@fredericia.dk

https://businessfredericia.dk/
mailto:coronataskforce@fredericia.dk


 
Generel information omkring Covid-19 kan findes på www.fredericia.dk   

 
Oplever I, at en eller flere medarbejdere testes positiv med Covid-19, vil vi meget gerne

orienteres, og vi bistår med råd og vejledning til håndtering. Taskforen kan også henvise til

sundhedsfaglig rådgivning for virksomheder hos kommunens hygiejnesygeplejerske.

Flere virksomheder har allerede taget imod dette tilbud. Vejledning kan sikres på flere

sprog.

 

 
Tak for jeres fortsatte opbakning i kampen mod spredning af Covid-19.  

 
På vegne af Fredericia Kommune

 
Borgmester Jacob Bjerregaard.   
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