Kjære kunde

Drammen 13.mars 2020

Status i Ramberg vedr coronavirus

Situasjonen rundt coronavirusutbruddet fikk en dramatisk vending i går når myndighetene
strammet tiltakene til nærmest unntakstilstand.
Vi i Ramberg har kontinuerlig jobbet med forebyggende tiltak og lykkes med å unngå
spredning i selskapet eller blant underleverandører. Dette betyr at pr. nå så går produksjonen
som normalt.
Det ble i går iverksatt ytterligere tiltak i bedriften ihht anbefalingene fra myndighetene.
Vår bransje er å anse som en av de samfunnsmessig kritiske, noe som gjør at vi får en viss
prioritet for å kunne fortsette den viktige jobben det er å distribuere varer i landet vårt.
Konsekvensene for folk flest, næringsliv og handel vil nå etter hvert bli sterkt rammet og vi
forventer at godsvolument innenfor flere segmenter vil falle sterkt utover i neste uke.
Infrastruktur vil kunne bli rammet etter hvert som smitten brer seg og det vil kunne få
konsekvenser for produksjon og framføring. Situasjonen faller inn under force majeure og vi
må ta høyde for at det vil kunne bli forsinkelser og fravikelser på frekvens og framføringstid i
de kommende ukene.
I forbindelse med den fysiske leveringen av varer fra sjåfør til godsmottager er følgende tiltak
iverksatt for å unngå smitteoverføring:
Sjåførene har, og bruker antibac i bilene og benytter hansker når man håndterer varene. I
forbindelse med signering på PDA / mobilApp vil nå sjåføren skrive inn mottagers navn,
eventuelt ta bilde og plotte GPS posisjon, istedenfor at mottager signerer fysisk og berører
skjermen.
Bedriften og våre motiverte og dyktige medarbeidere er svært opptatt av å delta i dugnaden
for å redusere smitte og utbredelse av coronavirus.
Det er etablert krisestab i bedriften, ledet av daglig leder, som følger dette svært tett og vi vil
holde våre kunder informert om utviklingen fremover og eventuelle endringer.
Ved behov for mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med din hovedkontakt i bedriften.
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