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Orientering om Corona-situa onen fra SMVdanmark // 12. marts 2020

Kære Jau2 A/S

Jeg sender denne mail l dig, fordi du gennem din brancheforening er medlem af SMVdanmark.

SMVdanmark er en del af regeringens Corona-enhed, hvor vi løbende bliver orienteret om udviklingen, og kommer med forslag l,
hvordan vi kan undgå de værste konsekvenser for de små og mellemstore virksomheder. Vi er blevet bedt om at orientere vores
medlemsvirksomheder så bredt som muligt, for det er vig gt, at vi står sammen om denne udfordring.

Jeg vil anbefale dig at se på den særlige hjemmeside og hotline for virksomheder, som vi har fået etableret på
Virksomhedsguiden.dk. Her finder du informa on om, hvordan du skal forholde dig.  

Kontakt din brancheorganisa on, hvis du har brug for hjælp

Herudover vil jeg stærkt anbefale dig at kontakte din brancheorganisa on, hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig. Du
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kan også lmelde dig vores nyhedsbrev, så du løbende bliver opdateret om, hvad regeringen gør for, at SMV’erne kommer så godt
som muligt igennem krisen. Du lmelder dig på vores hjemmeside.  

Nedlukning får konsekvenser for danske SMV'er

Statsministeren har nu sendt de fleste offentligt ansa e hjem for at begrænse Corona-smi en i at brede sig. Hun opfordrer også
private virksomheder l i videst mulige omfang at sende deres medarbejdere på hjemmearbejde, afspadsering eller ferie.

Denne nedlukning af Danmark vil få meget store konsekvenser for private virksomheder. Mange vil miste omsætning og skal måske
ovenikøbet betale løn uden mulighed for refusion l medarbejdere, der er sendt hjem eller bliver syge.

SMVdanmark er meget opmærksom på jeres udfordringer lige nu, og arbejder for, at regeringen skal igangsæ e flere ini a ver, der
hjælper de erhvervsdrivende. Læs mere om ltagene her. 

Med venlig hilsen
Ane Buch
Adm. direktør for SMVdanmark

SMVdanmark er meget opmærksom på jeres udfordringer lige nu, og arbejder for, at
regeringen skal igangsæ e flere ini a ver, der hjælper de erhvervsdrivende.

Ane Buch
Adm. direktør i SMVdanmark

Guides, ps og tricks

11. marts 2020

Guide: Få svar på dine spørgsmål om
Coronavirus
Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere medarbejdere
hjemvendt fra ferie, kommende udlandsrejser, hvad du må
spørge en syg medarbejder om og meget andet, så kan du få svar
på dine spørgsmål her
Læs mere

Pressemeddelelser

10. marts 2020

5 ltag, der kan hjælpe SMV'er gennem
Coronakrisen
De små og mellemstore virksomheder ser med bekymring på
konsekvenserne af spredningen af Coronavirus. En ng er, hvad
der konkret skal ske, hvis virksomhedens medarbejdere eller
ledelse må i karantæne, noget andet er den økonomiske
usikkerhed og ris...
Læs mere
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Privatlivspoli k -

Jon Arskog
Kommunika onschef

arskog@SMVdanmark.dk

Mobil +45 61 96 39 99

Tlf +45 33 93 20 00

Mere om Jon Arskog

Har du et spørgsmål, så ring l os på

+45 33 93 20 00

Eller skriv l os på

smv@SMVdanmark.dk

Find os på de sociale medier
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