Til alle våre kunder!
Grunnet Koronasituasjonen, har Jobbfruktavdelingen vært stengt
siden fredag 13. mars.
I samråd med kommunelegen i Ringsaker har vi gjort en risikoanalyse
av forholdene rundt pakking og distribusjon av Jobbfrukt. Som en
konsekvens av dette, har vi gjort noen endringer i våre rutiner for å
minimere faren for smitte.

Vi gjenopptar leveransen av Jobbfrukt, mandag 8. juni.
Hvis dere ønsker endring i abonnementet, så gi oss snarlig
tilbakemelding på dette, og senest innen onsdag 3. juni.

Ved leveranse:
➢ Vi ringer vi dere ved ankomst av kurven, slik at dere kan
komme og hente den, eller dere kan oppgi leveringsplass
➢ Vi ønsker fortsatt retur av tomme kurver. Disse vil stå i
karantene hos oss i minimum en uke før de brukes på nytt
➢ Vi vil ikke be om signatur for mottatt frukt

Våre sjåfører er innom mange bedrifter i løpet av en dag. For å ivareta
sikkerheten til Dere og våre ansatte, ønsker vi i minst mulig grad å
komme i kontakt med mennesker og berøringspunkter. Vi håper
derfor dere kan tilrettelegge på en slik måte at vi minimerer denne
risikoen
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På generelt grunnlag anbefaler vi å skylle
frukt og grønnsaker før man spiser
➢

Skyll i kaldt rennende vann og tørk av med et rent papir

➢

Vask også̊ frukt med tykt skall som ikke skal spises før du
skjærer dem opp. For eksempel appelsin og melon, som ofte
skjæres i skiver eller båter og serveres med skallet. Da unngår
du at bakterier havner på̊ asjetten og smitter over på̊ andre
matvarer

Generelle hygieneråd
➢

Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute
blant folk

➢

Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt
alternativ når håndvask ikke er mulig

➢

Ta kun på den frukten du tenker å spise

Vi gleder oss til å komme i gang igjen

Mvh

Eva Sendstad
Avdelingsleder Jobbfrukt
Mobil: 970 63 836
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