Kære kunde

Grenaa 13. marts 2020

Onsdag den 11. marts blev hele Danmark ramt af COVID-19 og vi
vågnede alle op til en helt ny hverdag.
Hos Johnsen støtter vi 100% op om de tiltag, som den danske regering har valgt at implementere i samfundet. Vi har taget de nødvendige forholdsregler for at undgå smittespredning.
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Med hjemmearbejdspladser, omrokeringer og skiftehold, kører vi
næsten som vi plejer.
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Vask
dineUndgå håndtryk, kindkys
rengøring
– både
og kram – begræns den
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De næste 14 dage har vi annulleret al mødeaktivitet og allerede
aftalte møder vil blive afholdt online. Derudover kan alle vores konsulenter kontaktes på enten mail eller telefon – så vi er stadig klar
til at gribe nye projekter.
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Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt Med
foranstaltninger.

I produktionen er der truffet nødvendige
afstand imellem maskinerne er der ikke risiko for smitte
medarbejdere. Derudover er der afsat tid mellem skiftehold, så vi
kan foretage en grundig rengøring, inden næste skift tager over.

Vores produktion kører, vi modtager bestillinger
og vi leverer fortsat dine ordrer til aftalt tid.
For at mindske risikoen i forbindelse
sonlig kontakt imellem medarbejdere

Undgå håndtryk, kindkys
Vær opmærksom på
– både hjemme
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nys
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- ikke dine hænder
og chauffører.

Hvis nogle af vores ovennævnte forholdsregler skaber udfordringer i samarbejdet, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt

Johnsen Graphic Solutions
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