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Kære samarbejdspartner
Som opfølgning på Statsministerens tale onsdag d. 11. marts 2020 kommer her følgende besked:
Som udgangspunkt fortsætter det private erhvervsliv herunder Scanseason A/S som hidtil.
På grund af skole- og institutionslukninger vil der være personale, der vil have behov for at arbejde
hjemmefra, afholde ferie eller feriefridage. Dette vil selvfølgelig påvirke os, men vi gør alt, hvad vi kan
for at opretholde driften. Derudover har vi sendt alle hjem, der har en bærbar computer og således har
mulighed for at oprette hjemmearbejdspladser. Der kan derfor forekomme lidt længere svartider på
oplæg og priser, men vi gør alt for, at vi kan opretholde almindelig forretningsdrift og kommunikation
til vores omverden.
Vi har opfordret vores medarbejdere til at undgå møder i huset eller hos kunder/leverandører for at
undgå unødig smittefare. Således vil al kommunikation til og fra huset foregå via telefon og mail.
Vores hovednummer 55 78 18 00 vil stadig blive besvaret ellers kan man fange os på vores sædvanlige
mobiltelefoner og mails. Hvis I imod forventning ikke har disse, så ring på hovednummeret, så hjælper
vi jer med at komme i kontakt med den rette person.
Dette er stærkt imod vores kerneværdier, at vi må holde afstand til vores kunder og leverandører, og
vi håber, at det kun er i en kort periode og vi håber på jeres forståelse og samarbejde omkring dette.
Vi håber alle, at dette snart er overstået, så vi kan vende tilbage til normal drift. Derfor gør vi alt for
at leve op til hver enkelt kunde og leverandørs, samt vores egne retningslinjer. Dette skulle gerne
være med til at bekæmpe unødig smittespredning og forkorte perioden, hvor disse retningslinjer skal
efterleves.
Er der spørgsmål til ovenstående, så ring gerne til nedenstående på oplyste telefonnumre.
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