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Boligorganisationens tiltag for at undgå spredning af Corona-virus 
Alle beboere i Boligorganisationen Tårnbyhuse har sikkert fulgt med i myndighedernes 
bestræbelser på at begrænse antallet af smittede borgere i Danmark. Også i boligorga-
nisationen arbejder vi på at undgå at smitten breder sig, og vi følger nøje udviklingen fra 
time til time. Alle anvisninger fra sundhedsstyrelsen vil blive fulgt for at undgå yderligere 
spredning af smitte, og i boligorganisationen har vi taget følgende tiltag:  
 

• Sundhedsstyrelsens plakat med instrukser til at undgå smitte er opsat i administratio-
nen, i mandskabsrum og på samtlige vaskerier.  
 

•   Boligorganisationens rengøringspersonale er orienteret om at være ekstra opmærk-
som på at rengøre gelændere, håndtag samt flader der bliver berørt af mange men-
nesker.  

 

• Administrationen lukker ned for personlig henvendelse, men udvider i stedet telefon-
tiden. Personalet i administrationen vil den kommende tid arbejde på skift. Næste 
skridt er at der oprettes hjemmearbejdspladser, så vi undgår at medarbejdere smitter 
hinanden. Det er således kun muligt at komme i kontakt med en af administrationens 
medarbejdere telefonisk i tidsrummet fra kl. 9.00-12.00 og igen fra kl. 13.00-14.30 
undtaget torsdag hvor telefonen holdes åbent til kl. 17.30 og fredag hvor vi lukker kl. 
12.00. Driftslederne kan kontaktes telefonisk i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 12.00 alle 
hverdage. 

 

• Ejendomsfunktionærerne er orienteret om at prioritere arbejdsopgaver, der omhand-
ler skrald og er instrueret i at undgå smitte ved at overholde retningslinjerne for god 
håndhygiejne samt at arbejde med afstand til andre mennesker. Alle beboere bedes 
respektere dette, så vi ikke får smittet medarbejdere som beskæftiger sig med vitale 
dele af boligorganisationens kerneområder, nemlig at servicere vores beboere.  

 

• Vi forsøger at holde vaskerierne åbne, men opfordrer til, at beboere fra flere lejemål 
ikke vasker på samme tid. Der er sat ekstra rengøring på vaskerierne.  

 

• Alle klubber i boligorganisationen lukkes ned, herunder kondiklubber, billardklubber, 
syklubber m.v. 

 
 

 



• Samtlige boligsociale arrangementer lukkes ned, herunder infocafé, lektiecafe, kon-
cert med Rasmus Nøhr m.v. 

 

• Samtlige festsale/fælleshuse og beboerhotel lukkes ned for en ubestemt periode.  
 

• Afholdelse af de sidste afdelingsmøder i Flyverbo og Tårnbyparken er udskudt.  
 

• Vi henstiller til at alle beboere venter med at bestille håndværkere til opgaver der ikke 
er akutte, til vi kommer længere hen på foråret/sommeren. Det vil sige alle opgaver 
der kan vente med at blive løst, f.eks. køkkenlåger der hænger, døre der binder, låse 
der skal smøres og lignende. Dette opfordrer vi til for at undgå at sende håndværkere 
og medarbejdere rundt med en eventuel smitte eller at syge beboere omvendt kom-
mer til at smitte medarbejdere og håndværkere. Administrationen forbeholder sig ret-
ten til at vurdere om en opgave er akut.  

 

Sker det, at en beboer får konstateret Covid-19, starter smitte- og kontaktsporingen, 
som Styrelsen for Patientsikkerhed står for. Boligorganisationen vil få besked og vejled-
ning om, hvordan man skal forholde sig. Styrelsen vil også kontakte de personer, der 
har været i tæt kontakt med den smittede og lave en risikovurdering. ‘Tæt kontakt’ er: 
personer fra samme husstand, personer med direkte fysisk kontakt eller personer, der 
har været inden for to meters afstand i mere end 15 minutter.  
 

Vi opfordrer alle beboere til at holde sig orienteret om udviklingen via pressen (aviser, 
TV og radio), boligorganisationens infokanal og via myndighedernes hjemmesider:  
 

• www.politi.dk/corona 

• www.sst.dk 

• www.ssi.dk 

• www.coronasmitte.dk 
 

Har du ikke internetadgang vil boligorganisationens boligsociale medarbejder gerne væ-
re behjælpelig med at printe informationer fra ovennævnte hjemmesider. Boligsocial 
medarbejder Malene Pedersen kan kontaktes på mobil 25 73 71 35.   
 
Skulle du have spørgsmål direkte til boligorganisationen er du velkommen til at ringe på 
telefon 32 50 49 00 eller skrive til administrationen på mailadressen taarnbyhu-
se@taarnbyhuse.dk. Vi gør dog opmærksom på, at vi ikke har ansat uddannet sund-
hedspersonale og derfor kun kan besvare henvendelse omkring driften.  
 
Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på at vi i Boligorganisationen Tårnbyhuse har 
rigtig mange beboere, som vi gerne vil passe på – så husk at vi ALLE har et fælles an-
svar i den kommende tid.  
 
 

Venlig hilsen 
Boligorganisationen Tårnbyhuse  
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