Coronaviruset och hembesök
Tack för att du läser våra rekommendationer med tanke på nuvarande situation
gällande covid-19, Coronaviruset.
Vi fortsätter med våra kostnadsfria hembesök, men gör det under mer försiktiga
former. För att göra besöken så säkra som möjligt har vi infört vissa
försiktighetsåtgärder, både för dig som kund och våra anställda.
Dessa hoppas vi att tillsammans kunna följa med hjälp av ett solidariskt agerande;
-

Varje dag startar vi med att säkerställa att inga av våra säljare/montörer
känner sig på något sätt sjuka eller symtom av något slag som kan äventyra
en eventuell smittspridning.
Vi spritar eller tvättar våra händer med tvål och vatten inför varje hembesök.
Vi hälsar inte i hand och vill påpeka att detta är en onödig risk och handlar inte
om att vara oförskämd, detta både för dig och våra anställda.
Vi blir ofta bjudna på kaffe, vatten, etc och är oerhört tacksamma för den
gästfriheten ni erbjuder, men med tanke på dagens situation tackar vi ödmjukt
Tack, men nej tack.
Vi håller medvetet ett lite större avstånd, rent fysiskt, än vad som är normalt
(enligt myndigheters rekommendationer på 1-1,5 meter).
Besöken försöker vi hålla så korta och effektiva som möjligt UTAN att det ska
upplevas som stressande. Det är viktigt att både ni och vi får möjlighet att
diskutera olika lösningar så vi bibehåller vår kvalité i arbetet.
Vi erbjuder också hembesök genom Face-time samtal om ni hellre vill det. Då
åker vi ut och ringer upp er när vi är på plats för att kunna mäta och diskutera
lösning.
Vi skickar mer än gärna ut vävprover till er om ni väljer eller inte kan vara
hemma när vi besöker er, naturligtvis kostnadsfritt.

Utöver ovan nämnda punkter försöker vi bara agera utifrån sunt förnuft.
Vi är övertygade om att vi tillsammans löser detta!

Detta är vårt sätt till att bibehålla en så normal vardag som möjligt!
Stort tack för att du läst igenom detta och varmt välkomna att kontakta oss för ett
kostnadsfritt hembesök och konsultation!
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