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Information om vores forholdsregler mod Corona-smitte 
Kære kunde 

For at afbøde risikoen for smitte med Covid-19, og som opfølgning på retningslinjerne fra den danske re-

gering og de danske sundhedsmyndigheder, har vi i Ørbæk Bryggeri og Nyborg Destilleri i løbet af marts 

iværksat en række initiativer, som afviger fra vores vanlige forretningstilgang. 

Den 6. marts aflyste vi vores deltagelse i weekendens whisky-messe i Kolding, ligesom messen med AB 

Catering Øst i ugen efter blev aflyst. Vi opsatte informationsskrivelser og afspritningsmuligheder relevante 

steder på de to arbejdspladser, og vi opfordrede medarbejderne til ikke at rejse til udsatte lande. Ingen af 

vores medarbejdere har rejst i de udsatte lande. Desuden blev lageret bedt om at tage særlige beskyttende 

forholdsregler over for eksterne vognmænd der leverer eller afhenter varer på vores lager.  

Den 11. marts lukkede vi butikken i Ørbæk Bryggeri og butik og Restaurant Remisen i Nyborg Destilleri. 

Medarbejdere der kunne arbejde hjemmefra (dvs. alle foruden produktion) er blevet bedt om at arbejde 

hjemmefra. Øvrige blev opdelt i zoner i Nyborg og Ørbæk, dag- og aftenhold, bryggeri, tapperi, lager og 

administration indenfor hvilke medarbejderne skulle opholde sig og ikke møde hinanden eller dele toilet. 

Desuden stoppede vi muligheden for at eksterne personer kunne besøge vores to lokationer.  

Den 13. marts blev vi kontaktet af en repræsentant fra det offentlige der fortalte at en af deres medarbej-

dere, der havde afholdt rygestopkursus for seks medarbejdere på Ørbæk Bryggeri mandag den 9. marts, 

netop var blevet erklæret smittet med Corona. De seks medarbejdere er derfor blevet bedt om at blive 

hjemme og observere symptomer frem til 23. marts. Indtil da fortsætter produktionen igen på ét skift med 

reduceret mandskab og reduceret hastighed.  

Hver dag vurderer vi situationen og tager bestik af myndighedernes anbefalinger og direktiver. Vores vig-

tigste fokus er at beskytte vores medarbejdere, hvoraf en håndfuld af den ene eller anden grund vil være 

særligt udsatte, hvis de skulle blive smittet. Vi forsøger dog også at sikre produktionen af drikkevarer, selv 

om vi ikke kan producere med samme kraft og leveringssikkerhed som tidligere. Vi oplever en kraftig ned-

gang i efterspørgslen særligt fra grossister, depoter og on-trade kunder og prøver at tilpasse vores pro-

duktion til de kanaler der stadig efterspørger vores produkter.  

Fortsætter og forværres krisen kan vi forudse problemer med at få leveret råvarer og med at fastholde vo-

res medarbejdere i jobbet. Indtil videre følger vi imidlertid vores produktionsplaner.  

Vi gør hvad vi kan for at holde hjulene i gang i vores lille del af produktions-Danmark og håber på jeres 

forståelse for at vi indimellem kan have udfordringer med at leve op til vores og jeres servicekrav.  
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