Korona: Slik bør hjelpetjenester prioriteres
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Koronoakrisen:
- Slik bør hjelpefunksjoner
prioriteres
I dag kom regjeringens tiltak for å opprettholde
arbeidsplasser og sikre næringslivet gjennom koronakrisen.
Det er nå helt nødvendig at vi sikrer hjelpetjenestene som
skal til for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.
Derfor må flere av tjenestebedriftene få tilgang på
barnepass for å kunne stille i beredskapen.
Les mer

Korona og bedrifter

Søker avklaring

Slik er smitterenhold

Her er oppdatert oversikt over hvordan
du håndterer permitteringer og annet
under korona-krisen.

Vi jobber med avklaring om Frisør og
Velvære kan holde butikk-virksomhet
åpen. Dette er ikke avklart. Frisør og
velvære er blitt avstengt fra torsdag
ettermiddag som følge av Regjeringens
tiltak mot koronapandemien.

Såpe og vann er bedre enn antibac.
Vær oppmerksom på at kontanter er
smittekilde. Følg slike og andre gode
råd for smittrenhold. Følg anbefalinger
fra Folkehelseinstituttet og
Helsedirektoratet.

Les mer

Les mer

Les mer

Koronakrisen

Vi gir deg trygghet i en
krevende tid
- Våre bedrifter innen tjenester og varehandel opplever nå
noen helt overveldende vansker i kjølvannet av koronaepidemien. Vi vil gjøre det vi kan for å bistå, sier AnneCecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel
Les mer
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Renset korona raskt

Virus og A&I-bedrifter Stopp hamstring

Vår medlemsbedrift Recover merker nå
stor etterspørsel etter smittevask fra
bedrifter over hele landet og forklarer
her hvordan smittevask foregår.

Her er oversikt over koronakonsekvenser for driften i Arbeid – og
inkluderingsbedrifter.
Les mer
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Norge har beveget seg inn i en ny fase
av korona-epidemien. Spredningen av
viruset er alvorlig – men det er ikke
grunn til å bekymre seg over mangel på
dagligvarer.
Les mer

Korona-hjelp

Ny undersøkelse i dag Disp. mattransport

1. NHO Service og Handels advokater er
tilgjengelige for medlemmer på telefon:
47 68 73 84
2. Chat (mest effektivt): Logg deg på
Arbinn.no. Velg kontakt, chat og
spørsmål om korona.
3. Ring NHOs medlemssenter
på 23 08 84 40.

NHOs medlemsundersøkelse ble klar
mandag og viste at 21 prosent av
bedriftene har merket lavere
etterspørsel eller kanselleringer som
følge av koronaviruset. En ny og fersk
undersøkelse blir offentliggjort i dag
fredag ettermiddag.

Matvaredistribusjon og beslektede
næringer, inkludert drivstoffdistribusjon
er blitt untatt for kjøre- og
hviletidsreglene, melder Statens
vegvesen i forbindelse med
koronakrisen.
Les mer
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Nå 2351 medlemsbedrifter med 6990 virksomheter. Nye er:
Opplæringskontoret for
Frisør- og Velværefag
Møre og Romsdal
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