COVID-19 indsatsplan
Eurofins VBM Laboratoriet er fortsat i drift, så al udtagning, afhentning,
analyse og afrapportering af miljøprøver foregår som hidtil
For de fleste gælder det, at vores verdensbillede ser helt anderledes ud, end det gjorde for bare en
uge siden. Vi har alle været nødt til at tilpasse os en ny virkelighed for at passe på os selv, vores
familie og venner samt resten af samfundet.
Vi, i Eurofins VBM Laboratoriet, er fuldt operationelle og har iværksat en række handlinger, som er
med til at beskytte vores medarbejdere og kontinuiteten i vores forretning.
I februar udarbejdede vi en indsatsplan for COVID-19, som gælder på tværs af vores laboratorier i
Danmark. Formålet var, med rettidig omhu, at beskytte vores medarbejdere, kunder og virksomhed.
Vi øger løbende vores indsats, efterhånden som situationen udvikler sig både i Danmark og resten
af Europa.
Vores nuværende handlinger involverer følgende:
• Vi har delt vores teams i flere mindre produktionshold - så alle ikke smitter alle.
• En række medarbejdere er sendt på hjemmearbejde, så disse kolleger i en kritisk situation kan
rykke ind og klare det mest akutte.
• Visse områder er blevet skærmet, så medarbejderne i disse områder ikke, eller kun kortvarigt,
mødes med kolleger.
• Vi har midlertidigt stoppet al rekruttering.
• Der er indført ekstra rengøring flere gange dagligt - blandt andet af dørhåndtag og toiletter.
• Gæster er ikke tilladt i laboratoriet, med mindre det er nødvendigt i forbindelse med
reparation, vedligehold og eventuelle audits.
Vores indsatsplan er naturligvis mere detaljeret end de ovenstående punkter kort beskriver.

Derudover er vores globale netværk af Eurofins laboratorier og vores erfaring med logistik og
forsyningskæder af prøver på tværs af landegrænser med til at sikre, at vi fortsat kan servicere
vores kunder.
Vi føler os privilegerede over, at vi i Eurofins hver dag har mulighed for at arbejde for sundhed
og sikkerhed verden over ved at levere laboratorieanalyser og serviceydelser af høj kvalitet. Dette
fokus er om muligt endnu vigtigere at fastholde i den aktuelle situation, så vi kan være med til at
støtte vores samfund.
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