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Kære virksomheder i Odense
Selvom vi befinder os i en tid med Covid-19 er det af meget stor vigtighed, at vi så vidt muligt kan bevare
produktivitet og en normal hverdag. Derfor ser vi med meget stor anerkendelse på den store indsats
virksomhederne i Odense yder for at sikre dette. Det skal I have stor tak for.
Når vi alligevel skriver til jer, er det fordi regeringen nu taget de første skridt hen imod en genåbning af
samfundet. Det er helt tydeligt at genåbningen baserer sig på en øget testaktivitet. Det er derfor vigtigt, at
vi i endnu højere grad lader os teste, så vi i fællesskab kan gøre vores ypperste for at minimere
smitterisikoen.
Vi ved også, at mange mennesker hver dag mødes på arbejde - og det skal der være plads til. Men den nye
teststrategi betyder, at vi gerne vil gøre det lettere tilgængeligt at blive testet. Derfor har vi i Odense
etableret 7 teststeder fordelt rundt i byen. Samtidig arbejder vi på at etablere yderligere. Placeringen af
teststederne og deres åbningstider kan ses via dette link https://www.odense.dk/borger/sundhed-ogsygdom/covid-19-(corona-virus)/til-dig-der-har-medarbejdere-der-skal-testes-flere-gange-ugentligt
Vi håber, at I vil hjælpe med at gøre jeres medarbejdere opmærksomme på de forøgede testmuligheder,
ligesom vi håber, at det er muligt at tilrettelægge dagligdagen, så medarbejderne kan få lejlighed til at lade
sig teste.
Afslutningsvist vil vi igen anerkende den store indsats, I alle yder - det er værdsat. Men situationen kalder
på, at vi alle yder en ekstra indsats, så vi i fællesskab kan bekæmpe Covid-19.
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