Information om Covid-19

EN SIKKER FORBINDELSE

tiltag hos Jysk Elteknik A/S
Dato 16-O3-2O2O

Vi er her stadig for dig..
Danmark står i en hidtil uset situation, hvor der er brug for at vi alle
tager ansvar, og passer på hinanden og vores nærmeste.
Vores tanker går til jer og jeres familier, som er påvirket af situationen.
Som følger af Regeringens udmeldinger, tager vi vores forholdsregler, og bakker
fuldt op om de anbefalinger og tiltag der udstedes af de centrale myndigheder,
for at begrænse og forsinke smitte udbredelsen, i samspil med det faktum at vi vil
gøre vores yderste for at servicere vores kunder og samarbejdspartnere, på en
tryg og forsvarlig måde.
Alle el- afdelinger samt butikken holder på nuværende tidspunkt åbent som de
plejer.
Vi håndterer som udgangspunkt alle kundehenvendelser, møder og den løbende
dialog med vores kunder og samarbejdspartnere via telefon og mail.
Vi anbefaler vores kunder til at kontakte os via ovenstående muligheder. Hvis det
er strengt nødvendigt at komme på vores kontorer eller værksteder, beder vi alle
besøgende nøje overholde de retningslinjer der er beskrevet på adressen.

JYSK ELTEKNIK
MORS & SALLING
Elsøvej 214 - 218
7900 Nykøbing Mors

Medarbejdere der har mulighed for hjemmearbejdsplads, er blevet henvist til
dette.

97 74 40 66

THISTED

Vores medarbejdere er grundigt instrueret i tiltag på byggepladser og ved kunder
der omfatter, fysisk kontakt, sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelse af
smittespredning samt en lang række andre tiltag.

Karetmagervej 2
7700 Thisted
97 92 40 00

Vi følger selvfølgelig situationen tæt, og vil løbende instruere vores medarbejdere
med yderligere tiltag, hvis situationen eller regeringens anbefalinger ændres.
Vi ønsker, at alle står sammen i denne tid, og bidrager med de muligheder og
ressourcer man er i besiddelse af, så vi alle kan komme gennem denne kritiske
situation med mindst mulige menneskelige tab, og samfundsmæssige
økonomiske konsekvens.

HURUP
Toftegade 48
7760 Hurup
96 69 36 36
Skive
Norgaardsvej 35
7800 Skive

Meddelelsen er udsendt af ledelsen i Jysk Elteknik

96 69 36 26

THISTED EL-FORRETNING
BUTIKKEN
Winthersmøllevej 3
7700 Thisted
97 92 40 00

