CoVid-19 :: Προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων

Αγαπητοί συνεργάτες,

Λόγω των τελευταίων γεγονότων στη χώρα μας, η εταιρία μας θα συνεχίσει να υποστηρίζει
και να εξυπηρετεί τους συνεργάτες της προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες.
Εξασφαλίζουμε την ομαλή συνέχεια της τροφοδοσίας της αγοράς υλικών συσκευασίας,
ώστε να μη διαπιστωθούν ελλείψεις λόγω της εξάπλωσης του CoVid-19.

Το ωράριο της εταιρίας μας, από 18 Μαρτίου 2020, διαμορφώνεται ως εξής:
Δευτέρα - Παρασκευή 07.30 - 16.00
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά
Πελάτες επαρχίας
Οι παραγγελίες πελατών επαρχίας, συνεχίζουν να αποστέλλονται κανονικά χωρίς
καθυστερήσεις.

Πελάτες Αθήνας
Το πωλητήριο μας θα παραμείνει ανοικτό σύμφωνα με το παραπάνω ωράριο.
Για λόγους ασφαλείας, ώστε να μειωθεί ο χρόνος παραμονής σας στο χώρο μας,
προτείνουμε να δίνετε τις παραγγελίες σας τηλεφωνικά.
Κατόπιν, όταν ολοκληρωθεί η συσκευασία της παραγγελίας σας, θα ενημερώνεστε ώστε να
προγραμματίσετε την παραλαβή της όπως σας εξυπηρετεί.

Μέτρα ασφαλείας
Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει μια σειρά μέτρων με στόχο την άμεση και υπεύθυνη
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του CoVid-19. Δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και
ασφάλεια τόσο των πελατών όσο και των στελεχών της επιχείρησής μας, έχουμε
προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Ενημέρωση του προσωπικού για την αυστηρότατη τήρηση κανόνων υγιεινής και χρήση
μέτρων προφύλαξης, πάντοτε σε εναρμόνιση με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
2. Έμφαση στην καθημερινή καθαριότητα στους χώρους εργασίας με ισχυρά απολυμαντικά.
Επιμελέστατος καθαρισμός / απολύμανση των χώρων της εταιρίας.
3. Απαγόρευση εργαζομένων και επισκεπτών να βρίσκονται στους χώρους της εταιρίας, σε
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περίπτωση που νοσούν ή έχουν έρθει σε επαφή με άτομα που νοσούν.
4. Αποφυγή, όσο αυτό είναι εφικτό, επισκέψεων μη εργαζομένων στο χώρο της εταιρίας.
5. Απαγόρευση επαγγελματικών ταξιδιών στο εξωτερικό και αντικατάστασή τους με
τηλεφωνικές διασκέψεις ή βιντεοδιασκέψεις και αυστηρή σύσταση για αποφυγή
προσωπικών ταξιδιών στο εξωτερικό.
6. Απαγόρευση πολυπληθών συναντήσεων.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις του θέματος, ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα
για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί.
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