Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι όλα τα εργαστήρια του Ομίλου AGROLAB RDS, όπως
και τα υπόλοιπα 65 εργαστήρια ανά τον κόσμο κάτω από την ομπρέλα του Tentamus Group,
παραμένουν εν λειτουργία στην παρούσα φάση.
Η παροχή των υπηρεσιών μας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια όχι μόνο των
τροφίμων αλλά και της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ότι
είναι ανθρωπίνως δυνατό για να παραμείνουμε ανοιχτοί και να συνεχίσουν οι συνεργάτες
μας να στηρίζονται στις υπηρεσίες ασφάλειας και ποιότητας κατά την διάρκεια και αυτής της
δύσκολης χρονικής περιόδου.
Προκειμένου να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, έχουμε αποφασίσει την
λήψη ορισμένων αναγκαίων μέτρων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των
εργαζομένων όσο και των πελατών και προμηθευτών μας. Μερικά από αυτά είναι:
-

Περιορισμοί ταξιδιών, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ο
περιορισμός αφορά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς προορισμούς.
Περιορισμένη επαφή τόσο ανάμεσα στους εργαζομένους όσο και με τους πελάτες
και προμηθευτές μας.
Απαγόρευση εισόδου εντός των εργαστηριακών εγκαταστάσεων σε όλους τους μη
εργαζόμενους της εταιρίας.
Παραλαβή δειγμάτων έξω από τις εγκαταστάσεις.
Διακοπή άμεσης επαφής ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της εταιρίας.
Εσωτερικά σχέδια δράσης ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο
ασφάλειας και υγιεινής (εργασία από το σπίτι, μείωση του συνωστισμού στους
χώρους των εργαστηρίων και των γραφείων κλπ. ).

Ακολουθώντας τις ενημερώσεις και τις οδηγίες του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) ο
όμιλος Εργαστηρίων AGROLAB RDS προσαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας του έτσι ώστε να
διασφαλίσει τον περιορισμό του COVID-19 διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών του.
Σε συνέχεια των εξελίξεων, εμείς θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η λειτουργία των εργαστηρίων μας, καθώς είναι ύψιστης σημασίας στην
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και όχι μόνο. Θα συνεχίσουμε να τροποποιούμε τα
πρωτόκολλα μας και να προσαρμοζόμαστε στις οδηγίες των αρχών.
Εάν νιώθετε ότι έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνηση
αναφορικά με τις υπηρεσίες μας αυτήν την κρίσιμη περίοδο, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε
μαζί μας.

Με ευχές για υγεία,
η ομάδα της AGROLAB RDS.

Stay Healthy!

