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April 2020  –  ekstra

Vi skal sammen passe på hinanden og mindske smitte-
spredningen af corona. BL har derfor indgået samarbejde 
med Mino Danmark om at oversætte og distribuere myn-
dighedernes udmeldinger om
COVID-19 i Danmark på op til 25 sprog på tekst og video. 
Læs mere og hent materialet her mino.dk/covid19/

Vallensbæk Boligselskab følger myndighedernes ret-
ningslinjer for at undgå at smitte hinanden. Derfor luk-
kede vi lige som alle andre for personlige henvendelser 
på ejendomskontorerne midt i marts og foreløbig frem 
til den 11. maj.

Husk, du stadig kan kontakte medarbejderne på mail, 
telefon eller app’en ”Mig og min bolig”.

Alle kontormedarbejdere 
arbejder for tiden hjemme-
fra, så den helt almindelige 
administration fortsætter 
som hidtil. Det vil sige, at 
boligerne synes og lejes ud, 
varmeregnskaberne udarbej-
des – og henvendelser om 
ventelister besvares som altid. Dog er der lukket 
for personlige henvendelser i KAB. Også her kan du 
stedet bruge mail, telefon eller logge dig ind på  
Mit KAB.

Vi har nu et stykke tid arbejdet på at oprette en hjem-
meside, hvor vi kan informere jer alle hurtigt og direk-
te. Det arbejde har vi nu sat turbo på – og vi glæder 
os til at præsentere den for jer alle. 

Forhåbentlig inden for de næste 14 dage!
Når siden er færdig, kan du se den her: 
vallensbækboligselskab.dk

Hjemmeside på trapperne

Inspiration – information om coronavirus til beboere på flere sprog

Vi passer på hinanden

Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den  
fysiske kontakt

Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Forebyg smitte med ny coronavirus

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

coronasmitte.dk

http://mino.dk/covid19/

