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1.

Evenimente importante de raportat : Masuri adoptate in contextul COVID-19

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea virusului COVID -19, va
informam asupra urmatoarelor masuri luate de CEMACON SA cu scopul de a proteja starea de
sanatate a tuturor angajaților, clienților și colaboratorilor noștri, precum si de a ne adapta afacerea la
contextul de piata, ce se prefigureaza incert in urmatoarele luni:
• Implementarea unui plan de masuri suplimentare pentru protejarea sanatatii angajaților și
asigurarea materialelor și echipamentelor necesare: soluții dezinfectante, masti de protectie,
viziere;
• Implementarea unui sistem de munca prin rotatie și telemuncă, in cazul posturilor unde aceasta
este posibila, astfel incat sa poata fi asigurata distantarea sociala;
• Asigurarea stocurilor de produse finite caramizi si buiandrugi, necesare pentru perioada
urmatoare, astfel incat sa asiguram continuitatea in deservirea clienților;
• Diminuarea activitatii de producție in perioada Aprilie-Mai 2020 și utilizarea resurselor umane
disponibile pentru realizarea operațiunilor de mentenanța la toate echipamentele, avand in
vedere ca in ultimii 5 ani, ca urmare a cererii ridicate din piata, nu a fost posibila realizarea unei
revizii tehnice generale.
• Asigurarea masurilor de protecție sociala pentru angajații afectați de diminuarea activitatii, în
contextul in care asigurarea continuitatii afacerii și activitatea de mentenanța se vor face cu un
numar mai mic de angajați.
Vom urmari permanent evolutia situatiei epidemiologice si vom lua toate masurile ce se impun, astfel
incat, sa asiguram continuitatea afacerii și sa reluam activitatea in regim normal cat mai curand posibil.
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