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Evenimente importante de raportat: Măsuri adoptate în contextul COVID-19
În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, și al evoluției situației
epidemiologice internaționale determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 („Coronavirus”) în
peste 200 de țări, precum și declararea „Pandemiei" de către Organizația Mondială a Sănătății la data de
11 martie 2020,
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Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii asupra faptului că a implementat treptat,
începând din primele momente de alertă cu privire la limitarea răspândirii Coronavirusului în România,
o serie de măsuri de prevenție și protecție astfel încât să se reducă la minim riscul de contaminare a
personalului și să se asigure în permanență activitățile esențiale de operare și producție.
În consecință, ținând cont de informațiile și recomandările transmise de către autoritățile competente,
Societatea a adoptat gradual măsuri atât pentru siguranța angajaților, cât și pentru reducerea riscurilor
de discontinuitate a operațiunilor de livrare a medicamentelor către distribuitorii și spitalele din
România, astfel:


majorarea producției de paracetamol și algocalmin, ca urmare a cererii crescute pentru aceste
medicamente, venite de la clienții noștri;



constituirea, la nivel de fabrică, a unei echipe care evaluează zilnic evoluția situației referitoare
la Coronavirus;



monitorizarea strictă a călătoriilor personalului pentru evaluarea riscului de contaminare și a
impactului asupra echipelor din fabrică;



organizarea lucrului de acasă pentru peste 300 de angajați care nu sunt implicați în mod direct
în activitățile de producție;



instruirea angajaților în ceea ce privește riscurile profesionale pentru activitățile de birou
desfășurate în regim de telemuncă;



crearea unui spațiu dedicat pe intranetul Societății unde sunt publicate constant informații, prin
care angajații află cum să acționeze pentru a preveni infectarea lor cu Covid-19;



afișarea în loc vizibil a informațiilor cu privire la procedurile de protecție și prevenție;



controale zilnice la intrarea în unitate pentru toți angajații prin scanarea cu termometre digitale
a fiecărui salariat sau a fiecărei persoane care solicită accesul în incintă, în vederea depistării
persoanelor care prezintă risc de a fi infectate;



suplimentarea serviciilor medicale în companie pentru a asigura evaluările medicale de tip triaj
atât pentru angajați, cât și pentru potențialii contractori și vizitatori cu risc;



stabilirea unor reguli de acces și de echipare pentru vizitatori, contractori și șoferi, incluzând
alocare de echipament de protecție, după caz;



suspendarea tuturor serviciilor neesențiale derulate de contractori în companie (de ex.:
alimentarea aparatelor de cafea);



limitarea fluxului de colete primite de angajați la sediul Societății prin livrări on-line și
organizarea unui flux și spațiu destinate depozitării acestora pentru a limita contactul colegilor
cu personalul care asigură livrările;



folosirea măștilor de protecție și a mânușilor de către toți angajații implicați în mod direct în
activitățile de producție și distribuirea de kituri de mânuși și măști angajaților pentru deplasarea
dintre domiciliu/reședință și locul de muncă;



instalarea de dozatoare cu dezinfectant și de covorașe cu dezinfectanți la toate intrările
principale, iar personalul de pază supraveghează și asigură folosirea obligatorie a acestora;



creșterea frecvenței de dezinfectare periodică a spațiilor comune (holuri, vestiare, toalete) și a
punctelor de contact (uși, clanțe, robineți, balustrade, etc.), folosind inclusiv metode de
dezinfecție prin nebulizare;



minimizarea contactului dintre angajații care vin la serviciu și încurajarea utilizării mediului
virtual de lucru (telefon, email, video-conferințe) astfel încât să se păstreze distanța socială
recomandată (1,5 metri);



implementarea procedurilor de evitare a aglomerărilor de personal prin limitarea utilizării
spațiilor comune, decalarea programului de lucru și separarea fluxurilor de personal (săli de
mese, vestiare etc.);
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organizarea transportului angajaților spre și de la locul de muncă astfel încât să se realizeze în
regim privat, cu mijloace de transport proprii ale Societății sau personale ale salariaților;



anularea deplasărilor în interes de serviciu atât în țară, cât și în străinătate;



limitarea la maxim a accesului pentru persoanele care nu au calitatea de salariat, accesul fiind
permis după verificarea stării de sănătate de către personalul desemnat și după completarea unei
declarații pe proprie răspundere referitoare la contactarea unor persoane sau vizitarea unor
teritorii afectate de Coronavirus;



informarea constantă a angajaților (mail, social media, afișaj la locul de muncă) cu privire la
sporirea măsurilor de igienă, conduită și prevenție ce trebuie implementate, cât și a măsurilor
luate și obținerea de feedback permanent din partea acestora;



implementarea unor măsuri de gestionare optimă a achizițiilor de materii prime, auxiliare și de
gestionare a stocurilor;



respectarea măsurilor de izolare de către cei care locuiesc în aceeași gospodărie cu persoane
care au intrat în contact cu cei infectați cu virusul Covid-19 și de către persoanele care au revenit
din zone afectate, încă de la primele cazuri de Coronavirus înregistrate în țară;



punerea la dispoziția angajaților a serviciilor de consiliere psihologică din partea unui
psihoterapeut specializat, pentru a gestiona mai ușor trăirile provocate de acest context.

Potențiale riscuri identificate sunt:


întârzieri în asigurarea materiilor prime și a altor bunuri necesare în procesul de producție;



preț crescut pentru anumite materii prime și alte bunuri necesare în procesul de producție;



întârzieri în asigurarea mărfurilor finite importate din cauza restricțiilor de transport;



dificultăți în asigurarea materialelor de protecție pentru angajați (măști, mânuși).

Managementul Societății monitorizează permanent situația și va continua să adopte și alte măsuri pentru
protejarea și siguranța angajaților, precum și pentru continuitatea livrării de medicamente, în funcție
de indicațiile transmise de autorități și de evoluția pandemiei de Coronavirus.

Simona Cocoș
Director General
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