DBK leverer fortsat bøger

Opdateret 12. maj 2020

Kære kunde
Danmark befinder sig i en ekstraordinær situation, hvor regeringen og myndighederne siden 11. marts har
iværksat en række vidtgående tiltag for at begrænse smitten med coronavirus, som vi trods lempelser i den
senere tid stadig skal følge og forholde os til.
DBK ønsker at leve op til vores ansvar for at opretholde bogleverancerne balanceret med hensynet til vores
medarbejderes sundhed og efterlevelse af myndighedernes retningslinjer. DBK forventer at kunne
opretholde en normal produktion og fortsætter med bemanding på alle produktionsdage. Vores primære
fokus er at få bøger ud og behandle returen inden for de aftalte tidsterminer.
Da vi i forbindelse med nedlukningen af store dele af det danske samfund oplevede et fald i udsendte bøger
var det både nødvendigt og forsvarligt at reducere medarbejderstyrken midlertidigt i denne ekstraordinære
situation. DBK har benyttet den statslige hjælpepakke i form af trepartsaftalen om midlertidig
lønkompensationsordning, og har 2. april – 11. maj haft hjemsendt ca. 30% af vores medarbejdere. Alle
hjemsendte medarbejdere er imidlertid igen tilbage på arbejde siden 12. maj, så DBK kan håndtere de øgede
ordremængder som følge af butiksåbningerne i shoppingcentre, og åbningen af biblioteker og skoler.
Alle medarbejdere er informeret om forholdsregler, retningslinjer og god hygiejne, og vi har separeret
kontakten mellem vores boglagre i Haslev og Køge. På de to lagre har vi opdelt medarbejderne i adskilte
produktionshold. Opstår en situation, hvor en medarbejder bliver smittet med coronavirus, så har vi bedre
mulighed for at isolere smittespredningen og opretholde en kontinuerlig produktion.
Vi har sikret den nødvendige bemanding i alle funktioner, selv om de fleste administrative medarbejdere i en
periode har arbejdet hjemmefra, i tråd med myndighedernes anbefaling. Med myndighedernes nye
retningslinjer for en gradvis genåbning af Danmark, vil vores administrative medarbejdere gradvist vende
tilbage til kontorerne. DBK’s leveringsevne er naturligvis også afhængig af driftssituationen hos vores
distributionspartnere, som vi derfor holder tæt kontakt med. Som følge af et regulært boom i
internethandelen, så er distributørerne generelt pressede, da de håndterer meget store mængder i deres
systemer.
Vi følger løbende myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og opstår der en væsentlig ændret
driftssituation, så vil vi sende information ud via nyhedsbrev og hjemmeside.
Vi takker for jeres forståelse i denne meget specielle situation.
Med venlig hilsen
Carsten Dalbo Pedersen
Adm. direktør
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