
 

Uret er stillet til vintertid, og det betyder, at der nu er mørkt både morgen og aften.  
Vigtigt at du passer ekstra på i trafikken – husk din refleksvest. Det er vigtigt! 
Læs mere her i nyhedsmailen om APV (Arbejdspladsvurdering), Corona rejsevejledning og om 
hvordan du skal omdele i Jul/Nytår 2020. 
 
November hilsner fra 
NORDJYSKE Medier, Distributionen 
 
 
Følg med på din Omdelingsinfo: Omdeling af julekataloger/reklamer 
Allerede i slutningen af oktober har de første julekataloger været med til omdeling.  
De store kataloger med julens gaveideer betyder, at der på nogle omdelinger, vil være mange og 
tunge tryksager. Husk, at du som altid kan følge med på omdeling.nordjyske.dk hvor du kan se, 
hvilke produkter du skal omdele på næste omdeling. 
 
 
Omdelingsdage Jul og Nytår 2020 
 
Juleferieperioden 2020 går fra den 22. december 2020 til den 31. december 2020.  
Fortæl os senest den 22. november 2020 om du holder juleferie fra dit omdelerjob.  
Log-in på omdeler.nordjyske.dk  – under Min side/Ferie og følg vejledningen. 

Uge 51: 
Omdeling: onsdag den 16. december/torsdag den 17. december  

Uge 52: 
Omdeling: onsdag den 23. december/torsdag den 24. december  

 

http://www.budzonen.dk/


Uge 53: 

Omdeling: tirsdag den 29. december/onsdag den 30. december  

Uge 1 – 2021 

Omdeling: onsdag den 6. januar/torsdag den 7. januar  

 

APV – Arbejdspladsvurdering 

Vær med til at gøre Nordjyske Medier/Distributionen til en bedre arbejdsplads - det tager kun 5 
min. Som ansat hos Nordjyske Medier beder vi dig om at udfylde en arbejdspladsvurdering (APV), 
som du finder på omdeler.nordjyske.dk / Min side / Min sikkerhed. Det er anonymt.  

Som omdeler er det vigtigt, at du passer på din sikkerhed, når du er ude på din rute med aviser og 
reklamer. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg i dit job som omdeler. Derfor har alle omdelere 
en kontaktperson (distributionsleder), så hvis du har spørgsmål omkring f.eks. din sikkerhed, kan 
du altid kontakte os. 

Hjælp os med at blive bedre.  Vi vil meget gerne høre fra dig.  

 

Corona og rejser til udlandet 
 
HUSK de 5 gode råde – både for at beskytte dig selv og andre! 

 
 
 
Rejser til udlandet 
 
I forbindelse med rejser ud af Danmark gør vi opmærksom på Udenrigsministeriets opdaterede 
rejsevejledninger gældende indtil 2. januar 2021 
 
Hvad det betyder i praksis hos os? 
I NORDJYSKE Medier/Distributionen ønsker vi at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om rejser 
til udlandet. Du vil derfor som medarbejder blive bedt om IKKE at møde på arbejde de første 14 
dage efter hjemkomst. 



Dette gør vi ud fra et forsigtighedsprincip om at minimere risikoen for smitte blandt vores 
medarbejdere og sikre, at vi fortsat kan udføre vores job i Distributionen. 
 
Trodser du myndighedernes anbefalinger og bliver smittet under din ferie eller påbudt karantæne 
af myndighederne, når du kommer hjem fra udlandsopholdet, vil du ikke have krav på aflønning 
under ”hjemsendelsen” eller under eventuel sygdom, 
da forholdet er selvforskyldt. 
 
Vi har derfor en forventning om, at du afholder 14 dages ferie af din egen ferie efter hjemkomst – 
de 14 dage SKAL dog afstemmes med din distributionsleder INDEN din afrejse. 
 
Eftersom der løbende kan ske ændringer i forhold til de forskellige landes klassificering, forventer 
vi, at du løbende selv holder dig opdateret herpå. 
 
Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside: 
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/ 
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