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3F-Als-nyt

Mødekalender for 3F Als :

Faglig afd.
Lars Rasmussen, offentlig, PSHR,
Rengøring, Transport

Nyheder fra din lokale fagforening

Julefrokost, Pensionisthygge, og
Jubilarsammenkomster osv. i 2020
Er pga. Corona aflyst.
Jubilarsammenkomster vil efterfølgende blive afholdt når vi igen må samles.

Corona
Vi er stadig i Danmark ramt af store udbrud af Corona. Regeringen anbefaler at
dem der kan arbejde hjemmefra, gør det.
Dermed undgår man at smitten ikke bredes mere en højest nødvendigt.
Dette betyder også at vi i 3F Als, forsat
arbejder hjemmefra på skift. Så uanset
arbejdssted, så er vi her, og kan naturligvis kontaktes. Er der spørgsmål vi ikke
umiddelbart kan svare på, så får vi den
rigtige medarbejder til at kontakte
dig hurtigt.

3F ALS
Ledelse
Marita Geinitz, Formand
Hanne Petersen, Næstformand, Akasseleder

Kim Christiansen
Industri, Byg, Grønt område,
Landbrug.
A-kassen/Økonomi
Kirsten Johannesen
Jette Degn
Arbejdsskaderådgiver
Lisbeth Dyg
Mandag 8.30 -16.00
Onsdag 8.30 - 16.00
Afdelingens tlf. 70300948
mail: als@3f.dk
Hjemmeside www.3f.dk/als
Åbningstid:
Man-tors. 8.15 -16 .00
Fredag 8.30 - 12.00

Mere corona……
I disse tider er det vigtigt at du afklarer med din
arbejdsgiver hvad der er af regler på din arbejdsplads, inden du rejser til udlandet. Reglerne er således at tager du ud, uden at have
afklaring over om du får løn i en evt. karantænesituation. Det kan betragtes som selvforskyldt, og så får du sandsynligvis ikke løn i den
periode du skal blive hjemme.
Der kan også være regler for hvordan du skal
forholde dig ved en evt. udsendelse til et land/
region hvor det frarådes at rejse til. Også her
skal du afklare med din arbejdsgiver og/eller
sundhedsmyndighedernes om de gældende
regler, der kan blive opdateret fra dag til dag.

Har du ris eller ros, eller
gode forslag til nyhedsbrevet, vil vi meget gerne vide det, send en
mail til als@3f.dk

Ring evt. til afdelingen hvis du er i tvivl…...

Støt Broen mellem ALS & FYN , det
gør vi…..
Gør hverdagen lidt nemmere for pendlere
og andre der skal frem og tilbage mellem
ALS & FYN.

Sammen er vi stærkere
Som medlem af en rigtig fagforening
har du mange fordele. Ring 70300948
og hør om det…
...Venlig hilsen Personalet i 3F Als

Bliv medlem tryk på billedet

http://alsfynbroen.dk

Hver mandag og torsdag aften
fra 18-20 er Lænken i lokalerne. Har du, eller et familiemedlem, et problem med
alkohol, så kig forbi.

Ugens forkortelse: Covid-19 = WHO har ledt efter et navn til den nye sygdom, som forårsages af infektion med ny coronavirus.
Navnet, COVID-19, er en forkortelse af COronaVIrus Disease 2019.

