Informacja dla Klientów w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV2

Szanowni Państwo,
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV2, wywołującego chorobę
COVID-19, oraz wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii, pragniemy Państwa zapewnić,
że stale śledzimy nie tylko komunikaty lokalnych władz samorządowych, ale także rządu i zaleceń
WHO, aby zastosować najlepsze sposoby ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz
ochrony pracowników i kontrahentów przy zachowaniu ciągłości biznesowej oraz bezpieczeństwa
w firmie.
W związku z obecną sytuacją firma Euroffice zdecydowała się podjąć następujące działania:
•
•
•
•
•

Odwołaliśmy wszystkie odwiedziny w naszym biurze,
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania wszystkich reguł
sanitarno-epidemiologicznych,
Nasi kierowcy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej,
Wszystkie spotkania osobiste naszych Przedstawicieli handlowych z kontrahentami zostały
odwołane, a kontakt będzie nawiązywany tylko drogą telefoniczną, lub elektroniczną,
Informujemy również, że zgodnie z zaleceniami Sanepidu zmieniamy tymczasowo sposób
doręczeń Państwa zamówień: od dziś nasi kierowcy będą doręczać przesyłki pod drzwi,
lub na recepcję firm zamiast bezpośrednio "na biurko".

Takie działania wynikają z naszej troski o Państwa zdrowie, jak również stosowania się do
wytycznych władz.
Nasz Dział Handlowy jest do Państwa stałej dyspozycji. Zamówienia i wszelkie kwestie handlowe
realizowane są przez Firmę Euroffice w sposób ciągły i niezachwiany.
Robimy również wszystko co jest możliwe, aby zabezpieczyć stany magazynowe i sprostać
popytowi, natomiast w obecnej, bardzo dynamicznie rozwijającej się sytuacji, nie możemy
gwarantować pełnej i ciągłej dostępności produktów z naszej oferty. Mogą wystąpić sytuacje
polegające na zamianie pewnych produktów, które do tej pory oferowaliśmy. Mogą zdarzyć się
również zmiany niektórych oferowanych wcześniej cen.
Pragniemy zaznaczyć, iż jako firma dla której bezpieczeństwo i komfort współpracy stanowi
najwyższy priorytet, jesteśmy otwarci na rozmowę i współpracę z Państwem, w celu jak
najbardziej skutecznego zarządzenia obecną sytuacją. Będziemy Państwa na bieżąco informować
w przypadku jakichkolwiek zmian obecnej sytuacji.
Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.
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