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Vi vill informera dig om vad som gäller nu och tillsvidare på 
MOVAB under COVIID-19 pandemin 

 

Först vill vi meddela att hela vår verksamhet fungerar just nu som vanligt och vi 

har fortsatt god tillgänglighet och leveransberedskap som tidigare. Materialbrist 

kan finnas just nu inom tvål, papper, handsprit och kortidsskydd.  

Vår butik och uthyrning är öppet som vanligt och har du eventuellt ännu inte 

besökt och handlat i vår webbshop (www.movab.eu) så rekommenderar vi ett 

besök där. Även våra turbilar rullar som vanligt. 

 

Vår personal kommer att stanna hemma med minsta förkylningssymtom och 

skall vara symtomfria i minst 48h innan de återgår i tjänst. Vi är noggranna med 

handhygien och undviker fysisk kontakt som att hälsa i hand. Vi gör fortfarande 

kundbesök så normalt som möjligt och kontakter Er i förväg för att stämma av. 

Ingen av våra säljare kommer att besöka Er kära kund med minsta symptom. 

Vid besök eller i vår butik håller vi minst 2 meter avstånd för att minska 

smittspridning.  

 

UTBILDNINGSBOLAGET MOVAB kommer under en period att endast hålla 

utbildningar via Skype. Då det finns smittorisk under våra utbildningar. 

 

Som ett led i att försöka minska smittan kommer positiva saker som vi alltid gjort 

för Er kunder att tillsvidare tas bort. Vi kommer inte bjuda på korv på fredagar, 

kaffe och godis i vår butik. Under en period kommer vi heller inte ta emot 

planerade besök av tex.leverantörer. Leverantörsbesök hänvisas till telefon eller 

Skype. Ingen i vår personal får göra utlandsresor eller till riskområden i tjänsten.  

 

Vi följer dagligen utvecklingen från myndigheter och följer deras 

rekommendationer. Förändringar som rör Er och vår verksamhet kommer vi 

kontinuerligt att hålla er uppdaterade med. 

 

Det är viktigt att vi alla tillsammans tar vårt samhällsansvar samtidigt som vi gör 

allt för att minimera effekterna av den uppstådda situationen. 

 
Med varma hälsningar 
 
VD Peder Strandh 

 

 
 

http://www.movab.eu/

