
 

 

 

Αθήνα 17/3/2020 

 

Θέμα: ενέργειες αντιμετώπισης πανδημίας COVID-19  

 

Αγαπητοί Πελάτες, Προμηθευτές, Συνεργάτες, 

   

Η METROLAB Π. ΚΑΠΕΤΗΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού της, 

και της εύρυθμης λειτουργία της και της απρόσκοπτης παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς 

τους πελάτες της, έχει λάβει μια σειρά μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19. 

  

 Πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων για την εξέλιξη της επιδημίας 
για τα συμπτώματα της νόσου για τους τρόπους προφύλαξης και προστασίας  

 Περιορίστηκε η επαφή των επισκεπτών, συνεργατών σε ειδικό χώρο στην είσοδο των 
γραφείων της εταιρείας και με ένα μόνο εργαζόμενό της.  

 Ενισχύθηκαν τα ατομικά μέτρα υγιεινής στους χώρους εργασίας με την προσθήκη 
αντισηπτικών σαπουνιών και άσηπτων διανομέων χαρτιού στις τουαλέτες των γραφείων 
μας και αντισηπτικών διαλυμάτων  στις τουαλέτες, στους χώρους των γραφείων και στην 
είσοδο, στην υποδοχή των επισκεπτών. 

 Ενισχύθηκαν τα προστατευτικά μέτρα για τους οδηγούς μας που διακινούν εμπορεύματα 
με την διάθεση γαντιών, μασκών και αντισηπτικών μαντηλιών. 

 Αγοράστηκε και προετοιμάστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός που δίνει την δυνατότητα 
τηλεργασίας σε ποσοστό άνω του 60% των εργαζομένων μας, και προτρέπονται οι 
εργαζόμενοι που μπορούν, να το επιλέξουν, ώστε να αποσυμφορηθούν τα γραφεία μας. 
Όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται από απόσταση είναι άμεσα διαθέσιμοι στους 
πελάτες και συνεργάτες μας μέσω του e-mail τους και του του κινητού τους τηλεφώνου 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Ανεστάλησαν ή μετατέθηκαν σε μελλοντικό χρόνο όλα τα επαγγελματικά ταξίδια στο 
εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο μέχρι και το τέλος Ιουνίου.  

 Αναβάλλονται ή μετατίθενται όλα τα επαγγελματικά ταξίδια στο εσωτερικό που απαιτούν 
χρήση αεροπλάνου ή πλοίου. 

 Αναβάλλεται η συμμετοχή των στελεχών της εταιρείας σε όλες τις εκδηλώσεις στις οποίες 
συναθροίζεται κοινό, όπως συνέδρια, εκπαιδευτικές ημερίδες κλπ. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι που παρουσιάζουν συμπτώματα του αναπνευστικού ή/και πυρετό 
υποχρεούνται να μην προσέρχονται στην εργασία και να επικοινωνούν άμεσα με τον 
ΕΟΔΥ ή τον θεράποντα ιατρό τους για οδηγίες.  

 Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι κάποιος εργαζόμενος είναι θετικός στον ιό, θα 
πραγματοποιηθεί απολύμανση όλων των χώρων των γραφείων και αποθηκών της 
εταιρείας και παύση των εργασιών όσες ημέρες υποδειχθεί. 

 

Κανείς δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Οφείλουμε όμως όλοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε 

να αποτρέψουμε την διασπορά της νόσου και να διατηρήσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας 

ασφαλείς και παραγωγικούς. Οφείλουμε να μην επιβαρύνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να 

υποστηρίξουμε την εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως των φαρμάκων και τροφίμων, για το κοινό καλό. 

 

Ευχόμενοι να ξεπεραστούν γρήγορα τα προβλήματα, παραμένουμε στην διάθεση σας  

 

 


