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                                                                      11/03/2020 
 
 

COMUNICAT 
 

 

 Având în vedere Hotărârea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 6 din 
09.03.2020, privind măsurile de limitare a raspândirii virusului COVID-19, conducerea societății 
Danemar Trading SRL a decis să instituie, incepând cu data de 11.03.2020 și până la data de 
25.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, următoarele măsuri de conformare: 
 
1. Reducerea programului de lucru de la 8 la 7 ore -  societatea urmând sa funcționeze de luni  pâna 

vineri in intervalul orar 9.00-16.00. 
 

2. Activitatea la sediu societății se va face cu un numar minim de angajați, ceilalti urmând sa lucreze 
de la domiciliu.  

 
3. Accesul clientilor si al partenerilor comerciali in incinta societății va fi restricționat, comunicarea 

cu noi urmand sa se faca telefonic. Accesul în incintă va fi permis numai în situații de excepție, 
după adoptarea măsurilor suplimentare de protecție care se impun. 

 
4. Suspendarea activitatilor care implica contactul direct al salariaților cu echipamentele ce pot fi 

contaminate. În acest sens, se suspenda primirea de noi colete și/sau echipamente pentru service 
sau întreținere.  

 
5. Deplasarea la sediul clienților a personalului de vânzari sau de intervenție se va face doar in caz de 

extremă urgentă si numai dacă societatea solicitantă a adoptat măsurile specifice de prevenție 
care se impun.  Personalul care efectuează deplasarea va avea dreptul să refuze activitatea dacă 
constată că la adresa clientului nu sunt asigurate masurile minimale de protecție.  

 
6. Comenzile pentru echipamente vor fi efectuate doar in zilele de marti si joi ale săptamanii iar 

livrarile se for face exclusiv prin firme de curierat, în funcție de programul și disponibilitatea 
acestora. 

 
7. Personalul societății care va intra in contact cu coletele sau va efectua operatiuni de incarcare-

descarcare, recepție, livrare ori alte asemenea operațiuni de manipulare, va respecta normele 
minimale de  protecție care se impun, respectiv  vor purta costum, mască si mănusi de protecție. 

 
8. Societatea noastră a luat masuri din timp si a suplimentat stocurile de echipamente si piese de 

schimb astfel incat activitatea clientilor nostri sa fie cat mai putin afectată. In acest moment exista 
stocuri suficiente care sa asigure necesarul pentru minim 2 luni de activitate.  In functie de deciziile 
ce vor fi luate cu privire la circulatia marfurilor in Europa sau la intrara acestora in tara noastră, 
vom suplimenta stocurile și vom tine la curent clienții cu situația acestora, precum si cu eventualele 
noi măsuri pe care le vom adopta. 
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