
 

 

 
 

2. marts 2021 

Kære beboere i Egedalsvænge og Egelunden ældreboliger 

Vigtig information i forbindelse med Corona 
 

Mange er smittet med COVID-19 i Egedalsvænge 

Mange beboere i Egedalsvænge er smittet med COVID-19. Vi opfordrer alle beboere til følge ret-

ningslinjerne om at holde afstand, ikke at mødes med andre end den nærmeste familie og spritte 

hænder ofte. Er du smittet, så følg sundhedsstyrelsens råd for din egen og din families skyld. 

 

Har du symptomer på sygdommen, så bliv testet hurtigst muligt. Du kan få en Corona-kviktest i 

Egedalshallen i Kokkedal, Holmegårdsvej 3, 2980 Kokkedal. Der er åbent alle dage kl. 8-20 – også 

lørdag og søndag 

 

På afdelingens hjemmeside www.egedalsvænge.dk opdaterer vi med yderligere praktisk infor-

mation om diverse anbefalinger og retningslinjer. 

 

Foreløbigt indtil mandag 15. marts 2021 gælder følgende. 

 

• Klubber - klubberne skal fortsat holde lukket 

 

• Legepladser - afdelingens legepladser er spærret af  

 

• Ejendomskontoret - holder kun åbent for telefonisk henvendelse. Du kan ringe alle hverdage 

fra kl. 08.00 til 10.00 og onsdage kl. 17.00-18.00 – telefon 49 14 73 34. Du kan også bruge bebo-

erapp ’en eller afdelingens e-mail: egedalsvaenge@kab-bolig.dk 

 

• Arbejder i boliger - er der smittede i jeres husstand udføres der som udgangspunktet ikke 

opgaver i boligen 

 

• Akutte opgaver - (eksempelvis ved vandskader eller manglende elektricitet) udføres under 

forudsætning af at beboerne opholder sig i et andet rum, medens arbejdet udføres. Ansatte 

bærer mundbind og medbringer sprit til desinficering ved besøg i boliger 

 

• Trappeopgange - alle dørhåndtag og gelændere fra kælder til øverste etage, bliver desinfice-

ret en gang i døgnet – også i weekenden. Det er vigtigt du er opmærksom på kontaktsmitte i 

opgangene og selv spritter dine hænder af  

 

• Vaskerier - vaskerierne bliver afvasket og kontaktpunkter desinficeret en gang i døgnet – 

også i weekenden 

 

• Affaldsskure - kontaktpunkter bliver desinficeret en gang i døgnet – også i weekenden 

 

• Udskiftning af MgO plader - MTH fortsætter de udvendige arbejder 

 

Hold jer løbende orienteret via informationer i opgangen, afdelingens hjemme- og facebookside og 

Kokkedal på vej. 

 

Med venlig hilsen, Ejendomskontoret i Egedalsvænge 


