Informații despre coronavirus (COVID-19)
În contextul crizei de sănătate legată de răspândirea virusului COVID 19, preocuparea
principală a grupului Servier este sănătatea și siguranța angajaților, aceasta fiind o prioritate
absolută. De asemenea, suntem conștienți de responsabilitatea noastră, ca si companie din
domeniul sănătății, de a ne asigura că medicamentele noastre rămân disponibile pentru
pacienți.
Din ianuarie, o unitate de criză, în cadrul grupului este dedicată monitorizării situației și
urmăririi evoluției acesteia. Toate deciziile noastre țin cont de directivele autorităților locale de
sănătate și ale guvernelor din fiecare țară în care grupul își desfășoară activitatea.
S-a decis că punerea în aplicare a muncii de acasă sa fie larg răspândită în cadrul grupului și
să fie obligatorie în țările în care au fost luate măsuri de izolare.
Au fost luate măsuri specifice pentru continuarea activităților în centrele noastre de producție,
cercetare și dezvoltare, respectând condițiile de sănătate și siguranță pentru angajații a căror
prezență este esențială pentru continuitatea activităților grupului.
Având în vedere situația din România și în conformitate cu directivele guvernului, SERVIER
România a luat următoarele măsuri:
-

Dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau
alcool (dezinfectarea cu regularitatea a birourilor, sălii de mese și a spațiilor
comune).
Asigurarea unei bune ventilații în spațiile de lucru.
Acordarea materialelor igienico sanitare (cum ar fi: săpun, soluție antibacteriana
/ alcool sanitar, maști de protecție, servețele umede / prosoape de hartie, mănuși,
dezinfectanți, etc.).
Anularea participării salariaților la orice eveniment profesional organizat în
perioada următoare.
Utilizarea pe cât posibilă a mijloacelor tehnologice de comunicare, ca alternativă
la întâlnirile de serviciu fizice (teleconferinţe), precum şi munca de acasă.
Comunicări interne cu privire la evoluția situației și la măsurile care trebuie să se
întreprindă.
Punerea la dispoziţia lucrătorilor a surselor oficiale de informare.
Stabilirea și securizarea canalelor de comunicare intranet și/sau internet.
Instruirea salariatilor cu privire la măsurile de igienă şi prevenție.

Toate aceste măsuri sunt în vigoare până la o notificare ulterioară. Ele pot fi adaptate pe
măsură ce situația evoluează și în conformitate cu directivele autorităților.
Astfel, grupul nostru este pe deplin mobilizat pentru a participa la lupta împotriva răspândirii
virusului, menținând, pe cât posibil, producția și disponibilitatea medicamentelor noastre
pentru pacienți.

