Midlertidigt nødberedskab på genbrugspladserne
- Pressemeddelelse udsendt den 18. december 2020

Skal du på genbrugspladsen i weekenden?
Mistanke om smitte med covid19 har i dag sendt en del af Sønderborg Forsynings medarbejdere i
karantæne. Derfor vil der i de kommende dage kun være nødbemanding på alle genbrugspladser.
Hvis du havde planlagt en tur på genbrugspladsen i de kommende dage, er det en god idé at overveje, om
det måske kan vente.
- Vi har i dag måtte sende en del af vores medarbejdere hjem, indtil vi er sikre på, at de ikke er smittede.
Det har været meget vigtigt for os at undgå at lukke genbrugspladserne, så i stedet vil der i de kommende
dage kun vil være få medarbejdere på arbejde, siger driftschef ved Sønderborg Forsyning, Stinne Stokkebo
og fortsætter:
- Det betyder, at du ikke kan være sikker på, at der er hjælp at hente, hvis du f.eks. vil aflevere farligt affald
eller har brug for vejledning til sorteringen af dit affald. I så fald håber vi, at du i stedet vil udskyde turen et
par dage, til vi forhåbentligt er tilbage til normale tilstande igen.

Hold øje med sonfor.dk
Alle Sønderborg Forsynings otte genbrugspladser vil således fortsat være åbne, og det vil også være muligt
at benytte de døgnåbne genbrugspladser som normalt. Men Stinne Stokkebo anbefaler, at du lige tjekker
Sønderborg Forsynings hjemmeside, inden du kører på genbrugspladsen.
- Vi ved af erfaring, at situationen kan udvikle sig meget hurtigt. Derfor er det en god idé at holde øje med
vores hjemmeside. Her sørger vi for at opdatere løbende, afslutter Stinne Stokkebo.
Alle Sønderborg Forsynings genbrugsbutikker er lukkede som følge af de nye generelle restriktioner.
Gode råd, hvis turen til genbrugspladsen ikke kan vente:
1. Undgå så vidt tidsrummet mellem kl. 10 og kl. 16, hvor der normalt er spidsbelastning.
2. Brug sorteringsguiden, inden du kører - her finder du svar på mange spørgsmål om sortering af dit
affald: www.sortering.sonfor.dk
3. Pak bilen, så det passer til genbrugspladsen – se oversigtskort her: www.sonfor.dk/paktrailer
4. Vær opmærksom på, at nødbemandingen betyder, at det i den bemandede åbningstid kan være
vanskeligt at få hjælp til aflevering af farligt affald, mineraluld, eternit og affald til deponi samt
læsning af kompostjord.

Se flere opdateringer om Covid-19s påvirkning af driften ved Sønderborg Forsyning på
https://sonfor.dk/undgaasmitte/

