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Kære medarbejder
Information om corona til alle ansatte i Brøndby Kommune
På baggrund af regeringens seneste tiltag for at begrænse coronasmitte får du her
information om, hvad det betyder for dig som medarbejder i Brøndby Kommune.
Regeringen har som et tiltag besluttet, at alle offentligt ansatte, der ikke har kritiske
funktioner, sendes hjem fra arbejde. Ledelsen afgør hvilke funktioner, der er kritiske, og
de berørte medarbejdere vil blive informeret nærmere. Hjemsendelsen sker fra fredag den
13. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Personale på skoler og dagtilbudsområdet, som
ikke er en del af nødpasningen, hjemsendes fra den 16. marts 2020 og foreløbigt to uger
frem.
Alle ansatte får løn under hjemsendelsen.
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Hvad indebærer hjemsendelse?
Hjemsendte medarbejdere skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Dette skal du som
medarbejder aftale nærmere med din leder, der vurderer hvilke funktioner, der skal
opretholdes og hvilke opgaver, der kan og skal løses. Denne afklaring kan med fordel ske
inden hjemsendelsen, men kan også ske undervejs.
Kan jeg holde fri under hjemsendelsen?
Under hjemsendelsen skal alle medarbejdere stå til rådighed for arbejdspladsen. Det
betyder, at du med øjeblikkeligt varsel kan blive bedt om at løse konkrete arbejdsopgaver
efter dialog med din leder. Det kan være hjemmefra eller eventuelt ved fremmøde
afhængigt af situationen.
Din arbejdsplads skal derfor kunne få fat i dig på telefon, mail og digital post.
Når du arbejder hjemmefra må du forvente, at du skal løse almindelige opgaver fx
håndtere telefonopkald, mails og opgaver, der kan løses via PC eller evt. faglig
fordybelse.
Hvis jeg har planlagt ferie?
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Brøndby Kommune opfordrer til, at alle medarbejdere følger myndighedernes
rejsevejledninger, og derved tager de forholdsregler, der er påkrævet.
Hvis du har planlagt ferie eller anden frihed i hjemsendelsesperioden, skal du tage kontakt
til din leder om, hvorvidt ferie m.v. fastholdes. Hvis du vælger at rejse ud, og derved ikke
er til rådighed, så vil du blive registeret med ferie.
Hvad hvis jeg bliver syg?
Du skal som hidtil kontakte din leder, hvis du bliver syg i den periode, hvor du er
hjemsendt.
Medarbejdere på arbejde
Medarbejdere inden for sundheds-, handicap-, ældre- og plejeområdet.
skal fortsætte arbejdet, da det er samfundskritiske funktioner. Arbejdet skal også her
aftales med din leder. Der vil blive oprettet nødberedskab på de kritiske områder.
Alle ansatte, der kan udføre opgaver på dette område, må forvente at der i større omfang
bliver behov for deres arbejdskraft, og vi opfordrer her til fleksibilitet i forhold til fremmøde
og opgaveløsning.
Hvilke opgaver skal jeg løse på arbejdet?
Du skal som udgangspunkt udføre de opgaver, som du normalt udfører. For nogle
personalegrupper vil arbejdet skulle udføres på andre institutioner/afdelinger/matrikler end
sædvanligt. Dette sker for at sikre den nødvendige bemanding.
I nogle situationer kan det også blive nødvendigt, at du udfører andre opgaver end du
plejer. Det vil især gælde faggrupper inden for sundheds-, handicap-, ældre- og
plejeområdet.
Hvad sker der herfra?
Brøndby Kommune opfordrer alle ansatte til at følge myndighedernes anvisninger og
løbende holde sig opdateret om udviklingen. Vi opfordrer samtidig til at udvise hensyn til
hinanden og følge myndighedernes rejsevejledninger.
Vi er opmærksomme på, at denne situation er helt ekstraordinær og rejser en række
spørgsmål. På forhånd tak for jeres indsats og forståelse. Vi vil løbende informere om
udviklingen på Bølgen og kommunens hjemmeside.
Med venlig hilsen
Peter Kjærsgaard Pedersen
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