Nyhedsbrev nr. 20| November 2020. Covid-19 plakater skal op

Kære Modtager

Vigtig besked om, at Covid-19 plakater skal hænges op i dag
og hurtigst muligt

Til alle virksomheder, der får besøgende samt detail- og
servicebranchen
Sundhedsstyrelsen er på besøg ved detail- og servicebranchen – men regler
gæ lder for alle!
Business Fredericia/ Fredericia Shopping har i går torsdag den 26. november haft besøg
af to medarbejdere fra Sundhedsstyrelsen, som gæster Fredericia i disse dage, for at
tjekke op på, om detail- og servicebranchen i Fredericia skilter korrekt efter
gæ ldende Covid-19 regler.

Jeres ansvar alene at kende til reglerne
Myndighederne sender ikke ud direkte til den enkelte virksomhed:
Informationerne bliver ikke tilsendt af den offentlig myndighed, og derfor er det op til
hver enkelt erhvervsdrivende at skaffe sig den fornødne information.

Det er vigtigt, at I hænger plakaterne op!
Plakaterne skal være synlige og hænge ved alle indgange (for-, bag- og sideindgange)
Plakaterne kan hentes her.
Alle skal hæ nge de to blå plakater op om:
Forebyg smitte
STOP symptomer
Her bruger vi mundbind (hvis det er jeres politik/ eller krav – se nedenfor)

Specifikt til detail- og servicebranchen:
Hold afstand
Max antal personer
Max antal besøgende
Her bruger vi mundbind
NB: Den røde plakat, som I har fået med hilsen fra Fredericia Shopping, er en tro
kopi af, hvad andre gode handelsbyer har valgt at gøre, og plakaten har et mere
”blødt” udtryk. Flyt den evt. ind i butikken eller et andet sted, så plakaterne fra
Sundhedsstyrelsen og deres budskab og blå farver kan træde igennem

Hjælp hinanden og spred budskabet om, at plakaterne skal hænges
op i dag!
Sundhedsstyrelsen kigger forbi Fredericia igen i løbet af de næste par dage – dvs. fredag
den 27. og lørdag den 28. november.
HUSK at hænge op, så vores juleby og julehandel kan fortsætte, som vi ønsker .

Mange hilsner Business Fredericia / Fredericia Shopping

Ved spørgsmål, kontakt Lene Bach Jørler på mobil 9215 0124, som også er det
nye shopping nummer.

Klik her for at framelde dig vores nyheds brev

