Nyhedsbrev uge 47 2020
Til beboere i Bo42
I Bo42 følger vi udviklingen med COVID-19 nøje og gør alt, hvad vi kan for at følge
sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at i uge 48 og 49 har beboere og medarbejdere i
Bo42, mulighed for at blive testet for CORONA uden at skulle bestille tid.
På fire forskellige datoer tilbyder det mobile testcenter drop-in podning. Det foregår i Bo42’s
fælleslokaler og i beboerlokalet 20’EREN i Rønne.
Vi håber, at alle beboere og medarbejdere; ældre som yngre, enlige og familier vil benytte sig
af muligheden og gå hen og blive testet.

BLIV TESTET FOR CORONA HER:
Mandag d. 23/11

kl. 12.30-19.00

Søndergården, Lodsstræde 2, Rønne

Tirsdag d. 24/11

kl. 12.30-19.00

Valhalla, Midgårdsvej 36, Rønne

Onsdag d. 25/11

kl. 12.30-19.00

Fælleshûzed, Torneværksvej 53, Rønne

Onsdag d. 2/12

kl. 12.30-19.00

20’EREN, Gartnervangen 20, Rønne

I Bo42 gælder fortsat at ejendomskontoret har åbent for personlig henvendelse for en person
ad gangen, iført mundbind. Besøg af håndværkere og viceværter sker på sædvanlig vis, men
alle opfordres til at bære mundbind.
Administrationen holder også åbent, men fysiske henvendelser kan kun ske efter aftale og
maks. to personer ad gangen iført mundbind. Se åbningstider her www.bo42.dk.
Møder i Bo42 afholdes under hensyn til pladsforhold og afstandskrav.
Det boligsociale projekt i NordParken holder lukket for sociale aktiviteter i 20’EREN, men
fortsætter et uddannelsesforløb for bydelsmødre og læsecafé. Det er stadig muligt at få råd og
vejledning efter aftale. Ring på 6010 4209 eller skriv til pb@bo42.dk.
Rengøringen har ekstra fokus på kontaktflader i fællesvaskerier og i trappeopgange men
foregår ellers som normalt.
Fælleslokaler og gæsteværelser kan ikke reserveres i øjeblikket og alle reservationer i 2020
kan annulleres uden betaling af reservationsgebyr.
Nyhedsbreve offentliggøres på Bo42s hjemmeside og udsendes pr. mail til beboere, der har
oplyst mailadresse. I NordParken kan nyhedsbrevet også læses på de digitale opgangstavler.
Vi beder alle beboere og medarbejdere om at passe godt på hinanden og om at følge de
aktuelle retningslinjer og krav fra myndighederne. De kan læses på www.sst.dk/da/corona.
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