Vi er inde i den første efterårsmåned, sommeren er gået på hæld.
En stor tak skal lyde til alle som har hjulpet med ekstra ruter rundt omkring. Uden alle jer friske
omdelere, som leverer til samtlige husstande i Nordjylland, kunne vi ikke gøre det.
Den mørke tid er på vej og derfor ekstra vigtigt at du passer på dig selv i trafikken.

Hilsen fra
NORDJYSKE Medier, Distributionen

Levering af reklamer og aviser til din adresse
Nu hvor det begynder at blive mørkt, er det meget vigtigt, at der er nem adgang og ryddeligt, når
vognmanden skal aflevere reklamer og aviser hos dig.
Vi opfordrer til at sørge for fripassage, når han kommer med sækkevognen.
Så hjælper vi vognmanden med hurtig og sikker levering til dig.

Corona virus – retningslinjer – Vi skal alle passe på hinanden
Corona virus er stadig i vores samfund, det har de sidste ugers tal fra Statens Serum Institut vist og
nye restriktioner er udstedt fra regeringens side.
Hos NORDJYSKE vil vi gerne sikre vores ansatte og bakker op om sundhedsmyndighedernes
anbefalinger for at undgå smittespredning.
•
•
•

Vaske hænder tit eller brug håndsprit
Host eller nys i ærmet
Hold afstand

Vi har flasker med hånddesinfektion som står fremme på vores depoter og vi anbefaler brug af
handsker. Du er velkommen til at kontakte os for at få handsker tilsendt.

Indmelding af sygdom/telefontider
Er du syg bedes du kontakte os senest kl. 10 på omdelingsdagen. Sygemelding kan ikke ske via
sms eller mail, men skal ringes ind.
Du kan altid kontakte din Budleder via e-mail eller på tlf. 99 24 50 50, hvor træffetiderne er
følgende:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 11.00 – 15.00
kl. 11.00 – 15.00 kl. 09.00 – 15.00 - Vagttelefon KUN for akutte henvendelser ml. 15.00-16.30
kl. 09.00 – 15.00 - Vagttelefon KUN for akutte henvendelser ml. 15.00-16.30
kl. 09.30 – 15.00

For øvrige henvendelser kan du også kontakte os på: ndireklamebud@nordjyske.dk

VIGTIGT! Gangrækkefølgen på din rute.
Mængden af reklamer er stigende og især i midt ugen er der mange selekterede produkter med i
sættene samt reklamer til NT+ adresser og derfor er det VIGTIGT at du omdeler efter adresserne
på omslaget, alt med adresse på skal leveres, uanset mærket på postkassen
For at lette dit arbejde og minimere risikoen for fejlleveringer, er det derfor vigtigt at din
gangrækkefølge.
Har du ikke allerede ændret din gangrækkefølge på omdeler.nordjyske.dk – så gør det hurtigst
muligt.

Vær synlig og sikker i trafikken
Den mørke tid nærmer sig og det er ekstra vigtigt, at du er synlig i trafikken, når du er ude at
omdele. Brug derfor din refleksvest, reflekser og evt. pandelampe og pas godt på dig selv. Hvis du
ikke har en vest så skriv til 1914 og hvilken str. Du ønsker, så sørger vi for en vest til dig.

Aflevér aldrig i en fyldt postkasse
Husk du aldrig må levere i en fyldt postkasse, da postkassen skal kunne lukkes, så man ikke kan
se, at du har leveret til husstanden.
Informér os venligst om adresser med fyldte postkasser, så vi ved, hvorfor du ikke har leveret, hvis
de kontakter os.

