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Eveniment important de raportat: Impactul epidemiei de COVID-19 asupra activitatii societatii 

 

Casa de Bucovina – Club de Munte SA, proprietar al celui mai mare hotel din zona Bucovinei, 

informeaza toti actionarii despre masurile luate pâna in prezent in vederea limitarii influentei negative 

a epidemiei cu COVID-19 asupra activitatii curente si viitoare a companiei și a angajatilor sai. 

Prioritatea noastra principala ramane sanatatea clientilor si a angajatilor nostri. In acest sens au fost 

implementate o serie de masuri specifice care sa asigure un nivel maxim de securitate si vom respecta 

pe deplin deciziile autoritatilor centrale in vederea rezolvarii rapide a acestei crize de sanatate. 

Pentru a asigura continuitatea activitatii, au fost implementate masuri suplimentare de preventie: 

 dezinfectarea riguroasa a camerelor și bailor cu solutii specifice; 

 dezinfectarea tuturor suprafetelor de contact din restaurant, cafenea/bar dupa fiecare client; 

 dezinfectarea suprafetelor de lucru și a echipamentelor aferente din bucataria hotelului; 

 instalarea dozatoarelor cu solutii specifice, la dispozitia oaspetilor; 

 controlul respectarii procedurilor de spalare și preparare ale tuturor alimentelor servite in 

restaurant/braserie; 

 impunerea unui program special de lucru care sa permita angajatilor hotelului sa nu intre in 

contact direct mai multe zile; 

 monitorizarea zilnica a starii de sanatate a tuturor angajatilor. 



Avand in vedere evolutia recenta a epidemiei de coronavirus din intreaga lume si seria de masuri 

obligatorii pentru limitarea raspandirii acesteia impuse de catre toate guvernele, incluzand restrictii de 

calatorie si anularea zborurilor din si catre majoritatea tarilor europene, ne asteptam la un impact 

negativ semnificativ asupra operatiunilor noastre curente si in urmatoarele luni.  

Pentru limitarea pierderilor au fost luate masuri de reducere a cheltuielilor in perioada urmatoare, 

astfel: 

 trecerea in conservare a 4 etaje ale hotelului in vederea reducerii cheltuielilor cu utilitatile; 

 renegocierea contractelor pentru prestatorii de servicii si chiar suspendarea unor contracte 

pentru o perioada de 3 luni; 

 reducerea programului de lucru pentru cea mai mare parte dintre angajati, implicit reducerea 

costurilor salariale; 

 reducerea costurilor pentru activitati de marketing, publicitate si deplasari. 

In ciuda acestor masuri, criza generata de epidemia de coronavirus va afecta negativ operatiunile si 

rezultatele noastre din acest an.  
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