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Societatea VRANCART S.A. anunţă investitorii şi acţionarii, că a implementat
o serie de masuri de prevenție a influenței COVID-19 asupra activitații și angajaților
companiei.
Inca de acum doua saptamâni, managementul societății a luat masuri ferme
de protecție și prevenție a raspândirii COVID-19 în acord cu informațiile și
recomandarile transmise de catre autoritațile competente. Totodata, reprezentanții
societății VRANCART se afla în dialog permanent cu acestea pentru monitorizarea și
actualizarea masurilor necesare conform evoluției situației actuale.
Principalele riscuri asupra activitații identificate în acest moment vizeaza
continuitatea aprovizionarii cu materii prime, disponibilitatea de personal si
incasarea creantelor de la clienti.
Societatea este în contact permanent cu clienții săi din România și nu are
semnale ca pe termen foarte scurt (trimestrul 1, 2020) cererea de produse ale
VRANCART SA va fi afectată în mod semnificativ.
La nivelul societății au fost luate măsuri de continuitate a activitații, care au
fost actualizate permanent pentru a se adapta situației din prezent. În plus, s-a
instituit un Grup de Lucru și analiză, responsabil cu monitorizarea evoluției situației
și implementarea de noi masuri, daca va fi cazul.
Dintre masurile luate pe parcursul ultimelor doua saptamâni pâna în prezent,
la nivelul societății VRANCART SA, enumeram:
• Largirea listei de posturi care datorita specificului activitații și a dotarilor
aferente își pot desfașura munca în regim de telemuncă.
• Instruirea întregului personal în ceea ce privește masurile obligatorii de
igiena, protecție și prevenție la locul de munca. În același timp, au fost afișate
informații cu privire la procedurile de protecție și prevenție și au fost puse la
dispoziția angajaților materiale de dezinfecție și protecție sporită.
• Dezinfectarea suprafețelor expuse din spațiile de lucru și spațiile comune
este realizata cu rigurozitate, periodic.
• S-au impus proceduri de evitare a aglomerarilor de personal prin limitarea

utilizarii spațiilor comune (sali de mese, vestiare etc.), dezinfectarea
mașinilor de transport a personalului după fiecare cursă și preluarea
schimburilor de lucru din locații diferite și la ore diferite. Transportul
angajaților spre și de la locul de munca se realizeaza în regim privat, cu
mijloace de transport proprii ale societății.
• Limitarea interacțiunii angajaților societății cu personal intern si extern.
• Utilizarea sistemelor online, de teleconferința, sau de telefonie pentru
interacțiunea personalului societății cu terți (colaboratori, furnizori, clienți
etc.)
• Prioritizarea capacitaților de producție și instruirea personalului de
producție conform planului de operare în condițiile date. Totodata, sunt
implementate masuri de gestionare optima a achizițiilor de materii prime,
auxiliare și gestionare a stocurilor.
Managementul societății VRANCART SA va impune decizii noi daca este cazul, având
în vedere starea de fapt din momentul întrunirii, informațiile oficiale din partea
autoritaților, precum și statusul implementarii masurilor în vigoare.
În prezent societatea VRANCART SA își desfașoara activitatea în parametrii relativ
normali, iar afacerile societății pâna în prezent nu au fost afectate semnificativ de
evoluția raspândirii COVID-19.
Planul de acțiune pentru continuitatea activitații ia în calcul scenarii cu risc ridicat,
promoveaza și presupune o atitudine prudenta și responsabila.
Managementul societații VRANCART SA asigura acționarii, investitorii și toți ceilalți
stakeholderi ca la nivelul societății exista o atitudine responsabila care se bazeaza pe
informații concrete, nu pe zvonuri sau pe panica existenta în acest moment.
Managementul societații VRANCART SA monitorizeaza evoluția situației cauzate de
COVID-19 și este pregatit sa impuna masuri suplimentare daca situația o va cere.
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