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Kjære kunde i Kaffebryggeriet,

Ledelsen i Kaffebryggeriet vedtok den 10. mars 2020 en rekke strakstiltak for å minimere risikoen for 
smitte av koronaviruset. Strakstiltakene er gjort som «føre-var-prinsippet», for å redusere smitterisiko 
for kunder, familie, venner og ansatte.

Vi legger ikke skjul på at dette er ukjent farvann for oss og det kan gå mot tøffere tider. Vi er avhengige 
av å jobbe på lag, samt legge inn en ekstraordinær innsats for å forebygge smitte.

Noen tenker at dette viruset ikke er noe å bekymre seg for, mens andre har andre tanker. Som
medmenneske ønsker vi at du tenker på hva viruset kan gjøre med de som er eldre, syke eller har nedsatt 
immunforsvar. Vi har alle et felles ansvar for å forebygge smitte!

Vi har også et behov for å ta vare på driften, så godt det lar seg gjøre. Kaffebryggeriet er en bedrift med solid 
økonomi, noe som gir oss ett grunnlag til å «stå sterkt i stormen». Men....vi er av den oppfatning av at det 
kan bli en turbulent tid og at situasjonen kan strekke seg over tid. 

De ansatte i Kaffebryggeriet er nå delt opp i så små grupper som mulig, for opprettholdelse av driften, over 
tid. Skulle en person i en gruppe bli smittet, vil denne gruppen etter all sannsynlighet bli satt i karantene. 
Da må de andre gruppene overta alt ansvar. Dette innebærer midlertidige radikale endringer i forhold til 
dagens drift, noe vi dessverre ikke har en detaljert plan for pt. Uansett har vi ingen tid å miste og lener oss 
til ordtaket; «learning by doing». Dette betyr i praksis at vi underveis mest sannsynlig vil møte på 
hindringer vi pt. ikke har tenkt på. Forhåpentligvis har du forståelse for dette og er løsningsorientert. 

Vi ønsker å presisere følgende:
• Hygieneservice (som innebærer vår faste oppfølging av maskiner med blant annet vask/rens) vil utgå 

inntil situasjonen endrer seg, da vi ønsker å minimere smitterisiko.
• Dersom det oppstår en driftsstans eller feil på maskinen, meldes dette inn til vår kundeservice som   

normalt og vi vil håndtere det.
• Vi vil fortsatt levere varer, som normalt.
• Kontaktinformasjon kundeservice: 22 32 22 22 eller kundeservice@kaffebryggeriet.no  

I situasjonen vi er i er det selvfølgelig svært viktig at kundens opplevelse av våre tiltak blir positivt mottatt. 
Skulle det mot formodning være kunder som ikke har forståelse for våre tiltak, vennligst kontakt 
undertegnede.
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STRAKSTILTAK MED UMIDDELBAR OPPSTART 

Tiltak: 
• Alle som praktisk kan utføre arbeidet fra hjemmekontor, gjør dette fra DD. 
• Ingen ansamlinger i grupper med kollegaer. 
• Grupper skal ikke under noen omstendighet omgås andre grupper (internt).
• Ingen fysisk kontakt eller opphold i samme rom under lasting og lossing av varer.
• Hygieneservice utgår ASAP– Dette for å minimere risiko for våre kunder, routingsjåførere og teknikere.
• Vi håndhilser ikke. Beklager!  
• Alle vasker/desinfiserer umiddelbart hender ved ankomst arbeidsted.
• Hender vaskes/desinfiseres hyppig gjennom dagen.
• Engangshansker skal alltid benyttes på kundebesøk.
• Når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til andre personer med luftveissymptomer (hoste/nys). 
• Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter     

hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, 
unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

• Friske personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset 
bør ta kontakt med helsetjenesten.

• Forretningsreiser holdes til det absolutte minimum og vil kun skje om det er forretningskritisk. 
• God hånd-, hoste- og nysehygiene er viktig for å forebygge smitte.

Med vennlig hilsen
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