
   
Pressemelding. 

Vi ønsker å bidra i dugnaden mot koronaviruset. For Åfjord sparebank er det viktig å være 

tilgjengelig og tilstede for lokalsamfunnet, og vi har gjennom en arbeidsdag mange kunder som er 

innom oss med saker som angår dem.  

I den uavklarte situasjonen vi befinner oss i med koronaviruset ønsker vi å gjøre vår del av den 

nasjonale dugnaden, og vi ønsker å beskytte de i samfunnet vårt som trenger det mest akkurat nå. 

For det andre håper vi gjennom dette å begrense sannsynligheten for smittespredning internt i 

banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme alle 

til gode.  

Vi ønsker å begrense besøkene inn i banken slik situasjonen er nå. Vi vil be om at våre kunder tar 

kontakt med oss på tlf. 72 53 07 00, eller via kundemeldinger i mobilbank / nettbank og epost 

firmapost@afjord-sparebank.no  Etter kl 15.30 benyttes Tlf. 915 03 850, åpent alle dager til kl 23. 

Kontaktinfo direkte til ansatte i banken finnes på vår hjemmeside www.afjord-sparebank.no Det er 

mye vi kan hjelpe til med og løse via disse kanalene som ikke krever at dere i denne perioden 

kommer innom banken. Dersom dere må innom banken, ber vi om at dere med 

forkjølelsessymptomer utsetter besøket til senere. Det er satt ut AntiBac i inngangspartiet og vi ber 

om at dette blir brukt før dere går frem til kassen. Vi håper at dere har forståelse for disse tiltakene 

og at vi raskt kan komme tilbake til en normalsituasjon.  

Innføring av tiltak i banken:  

- Vi ber om de som er innom oss bruker AntiBac på hendene når de kommer inn. AntiBac er 

satt ut i inngangspartiet. 

- Dersom du har symptomer på forkjølelse ønsker vi at du utsetter ditt møte eller besøk i 

banken. 

- De fleste henvendelser kan løses med å ringe oss på 72 53 07 00. Etter kl 15.30 benyttes Tlf. 

915 03 850, åpent alle dager til kl 23. 

- De fleste kundemøter ønsker vi å ha på telefon i denne perioden. 

- Vi vil unngå håndhilsning. 

- Vi utfører ekstra renhold på alle automater og i fellesareal.  

- Har du vært på utenlandsreise ber vi om at du ikke besøker banken før 14 dager etter 

hjemkomst.  

Banken følger situasjonen tett og ønsker å være nær våre person- og bedriftskunder og følge opp de 

som får økonomiske utfordringer i sin virksomhet / livssituasjon. Ber om at våre kunder som 

opplever økonomisk usikkerhet i forbindelse med dette tar kontakt med oss på et tidlig tidspunkt.   

Mvh. 

Inge Hårstad 

Adm. banksjef.  
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