
 
 

Vigtig information til samarbejdspartnere  
 

Bliv som samarbejdspartner med Fors A/S opdateret på de vigtigste retningslinjer i 
forhold til den nuværende situation med coronavirus. 

 
Som udgangspunkt forventer vi, at arbejdet på vores byggepladser og anlæg fortsætter. Dog 
under hensyntagen til de anbefalinger og påbud, der kommer fra myndighederne. 

 
 

Hvem gælder det? 
Dette gælder for alle vores samarbejdspartnere på byggepladser, vandværker, varmeværker, 
renseanlæg, pumpestationer og som udfører ledningsarbejde. 

 
Hvem har ansvaret? 
Vi opfordrer til, at I som samarbejdspartnere organiserer og udfører arbejdet i overensstemmelse 
med myndighedernes anbefalinger og påbud. Det er jeres ansvar, at I overholder disse. Det 
betyder også, at vi respekterer, hvis I vælger at sende jeres medarbejdere hjem. Hvis dette 
medfører, at I ikke kan udføre arbejdet som aftalt i henhold til kontrakten, skal I dog straks 
kontakte os. 

 
 

18. marts 2020 

 

Hvordan gør vi nu? 
Vores arbejde og tilsyn med byggepladserne fortsætter indtil videre. Dog har vi taget disse 
nødvendige forholdsregler: 

 
• Møder afholdes så vidt muligt over telefon, MS Teams eller Skype. 
• Når det er nødvendigt at mødes på anlæggene eller i marken, skal I være opmærksomme på 

følgende: 
o ingen fysisk kontakt (håndtryk, deling af værktøj o.l.) 
o størst mulig indbyrdes afstand 
o god håndhygiejne 
o antallet af tilstedeværende personer under arbejdet skal holdes på et nødvendigt minimum. Dog max 10 

personer. 
• Alt ikke-kritisk vedligeholdsarbejde udskydes indtil videre, herunder rengøring, nogle typer servicebesøg og 

almindelige besøg. Hvis I er omfattet af dette, har I fået særskilt besked. 
 
 

Hold jer opdaterede på www.fors.dk/coronasmitte. Her kan I følge med i, hvad vi melder ud 
til samarbejdspartnere, leverandører og kunder. 

 
 

Hvis I har spørgsmål, er I som altid velkomne til at kontakte jeres kontaktperson hos Fors A/S. 

http://www.fors.dk/coronasmitte
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