Kumla, 2020-03-12

Uppdaterad information angående
Coronaviruset
Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av Coronaviruset (covid-19) som en
pandemi och risken för smittspridning av viruset i Sverige bedöms som mycket hög. För att
upprätthålla bästa möjliga servicegrad undersöker AB Bandindustri just nu hur viruset förväntas
påverka vår verksamhet och våra kunder på både lång- och kort sikt. Vi följer situationen dagligen
och en dialog med kritiska underleverantörer och speditörer pågår för att säkra leveranskedjan.
AB Bandindustri har en löpande översyn av både råvarulager och färdigvarulager för att upptäcka
avvikelser. Eventuella brister som kan uppstå har identifierats och planering pågår för att undvika
leveransförseningar vid en eventuell förvärrad situation.
För närvarande har vi inte några specifika avvikelser eller störningar i vår leveranskedja. Positivt är
att störningarna saktat ner i Asien och då främst i Kina. Speditörerna meddelar att de utökar sina
transporter från Asien dagligen. Skulle situationen kraftigt förvärras i spåren av den pandemi som
uppstått kommer vi att informera våra kunder löpande. Kritiska kunder eller nyckelkunder kommer
att kontaktas och behandlas individuellt.
AB Bandindustri följer Utrikesdepartementets (UD) rekommendationer för resor för bolagets
personal. För att minimera risken av spridning av viruset har företaget tillsvidare infört rese- och
besöksförbud. Det innebär att vi inte kommer att besöka kunder eller leverantörer tills dess att
företaget har anledning att omvärdera situationen. Företaget har informerat sin personal var man
kan hämta löpande information om viruset och smittspridning. Rekommendationer har lämnats
till personalen om att iaktta försiktighet vid privat resande och har avrått från icke nödvändiga
privata resor. För att bevaka utvecklingen av virusets spridning samt hantera eventuella nödvändiga
åtgärder har bolaget satt samman en informationsgrupp på ledningsnivå.

Vänligen hör av dig till din ordinarie kontaktperson på företaget om ni har några ytterligare frågor.
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