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10 Aprilie 2020
COVID – 19: Informații legate de securitatea lanțului de distribuție

Stimate Doamne / Stimați Domni,

Noi, SC IAMU SA Blaj, vă facem cunoscute următoarele informații legate de securitatea lanțului de
distribuție din cauza infectării globale cu coronavirus:
În acest moment, activitatea noastră se desfășoară în condiții normale.

Echipa SC IAMU SA se preocupă activ în această perioadă să ia măsurile necesare pentru a preveni
raspândirea acestui virus, cu scopul protejării angajaților și asigurării continuității activității firmei.
Urmărim în continuare planuri de acțiune si de continuitate a activității pe care le-am definit la
începutul acestei crize, și pe care le prezentăm mai jos:
Prin Serviciul Intern de Prevenire și Protecție:
 Monitorizăm continuu evoluția situației și ne informăm partenerii / angajații
 Am stabilit un Plan de Prevenire si Continuitate a Activității în cazul mai multor
scenarii:
Situația actuală
o Scenariu 1:
o Scenariu 2:
Contaminarea unui angajat
o Scenariu 3:
Declararea carantinei
o Scenariu 4:
Închiderea activității la ordinul autorităților
Implementarea și urmărirea acțiunilor întreprinse pentru reducerea riscului de contaminare:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Intocmirea instrucțiunilor, regulilor de urmat și recomandărilor cu privire la diminuarea riscului de
infectare cu Coronavirus
Instruirea angajaților asupra comportamentului de siguranță
Suspendarea tuturor vizitelor si întâlnirilor de afaceri față în față. Acestea se desfășoara electronic,
folosind mijloacele potrivite pentru fiecare situație.
Stabilirea și aplicarea unui program săptămânal de curățenie și dezinfecție generală a societății cu
soluții cu detergenți, soluții dezinfectante biocide și pe baza de clor. Acțiunile de dezinfecție se
desfașoară in fiecare Duminică.
Proceduri speciale pentru șoferii companiilor de transport și curieri
Montarea de dispensere cu soluție dezinfectantă în toată unitatea
Menținerea unui stoc de siguranță pentru soluții dezinfectante precum detergenți, alcool sanitar si
solutie hipoclorit de sodiu pentru încărcarea dispenserelor si dezinfectarea suprafetelor
Avem stoc de siguranta actualizat continuu cu privire la echipamentele de protecție precum măsti și
mănuși
La accesul in firmă, angajaților le este monitorizată temperatura. Este înfințată o locație și instructiuni
pentru interacțiunea cu persoanele care prezintă simptome
La accesul în fiecare sector de activitate și la accesul în unitate sunt montate covoare cu soluții
dezinfectante
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o
o
o

La intrarea principală în firmă și în fiecare sector de activitate sunt marcate zonele de acces cu semne
vizibile care orientează personalul în respectarea unei distanțe de cel puțin 1.5m
Sunt completate declarații pe proprie răspundere de către fiecare angajat care revine din concediu
medical, fiecare furnizor de servicii și fiecare persoană care iși reia activitatea la ieșirea din izolarea la
domiciliu sau din concediul de odihnă.
Reorganizarea activităților de recreere și de masă, astfel încât sa se limiteze riscul de contaminare prin
contact direct.

Continuarea activității:
o
o
o

Monitorizarea furnizorilor cheie
Crearea si mentinerea de stocuri de siguranta
Organizarea timpului de lucru și a echipelor pentru a asigura continuitatea activității în cazul
unui absenteism considerabil.

Masurile aplicate in prezent sunt cele pentru Scenariul 1.

În concluzie, în acest moment la SCIAMU SA activitatea se desfășoară încondițiinormale.
Riscul principal pe care îl monitorizăm este disponibilitatea forței de muncă, pe fondul măsurilor de
securitate impuse (carantină, autoizolare autoimpusă).
În acest moment rata absenteismului este scăzută.
Legat de lanțul nostru de aprovizionare:

Am creat stocuri de materie primă și materialecare asigură livrările pentru următoarele 3-6 luni.
Nu avem situații care să afecteze aprovizionarea / producția / livrările.
Pentru a evita stocuri suplimentare care pot afecta fluxul normal, vă rugăm să ne informați din timp de
orice modificare a programului dumneavoastră de producție. Recomandarea noastră este să vă
concentrați comenzile pe articolele cele mai vândute.
Totodată, esențial în această perioadă este asigurarea unui flux financiar normal, de aceea avem
încredere că vom trata împreună cu responsabilitate această situație, fărăa crea blocaje.
Vă vom informa în cazul în care apar modificări ulterioare.
Vă mulțumim pentru încredere!
Cu stimă,

Director General
Ing. Dipl. Cîmpean Gligor
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