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Regulamentação referente ao Corona nos Países Baixos
Presentemente, nos Países Baixos, entraram em vigor
regulamentações adicionais para reduzir a propagação do vírus. Isto
significa que todas as escolas, infantários, restaurantes e bares estão
encerrados e que muitos neerlandeses trabalham a partir de casa.
A ABS cumpre todas as normas e regulamentações estabelecidas pelas
autoridades sanitárias nacionais e pelo Governo neerlandês.

Organização ABS
Os escritórios e o armazém da ABS mantêm a sua atividade comercial.
Na ABS tomamos todas as precauções necessárias para assegurar um
ambiente de trabalho seguro. Uma grande parte da nossa equipa
trabalha a partir de casa e comunica através de e-mail e telefone com
clientes e colegas.
Para além dos colegas que trabalham a partir de casa e não no
escritório, presentemente a nossa atividade prossegue normalmente. O
fluxo de entrada e saída de mercadorias está sob controlo e as
encomendas são expedidas atempadamente.

Posição relativamente às existências
A ABS fará tudo ao seu alcance para reduzir o impacto do Corona na
qualidade do serviço. O nosso armazém tem uma reserva considerável
que nos permite lidar com circunstâncias imprevistas e não prevemos
quaisquer mudanças no nosso nível de serviço no que respeita à saída
de encomendas.

É necessário reforçar as existências?
Do ponto de vista das existências no armazém da ABS não é
necessário efetuar encomendas adicionais. Contudo, se o governo local
alterar as regulamentações, uma limitação logística poderá abrandar a
entrega de encomendas. Contacte os nossos gestores de vendas caso
tenha pedidos especiais relativamente às suas encomendas adicionais
para evitar atrasos.

Atualizações
Mantê-lo-emos atualizado relativamente a desenvolvimentos
importantes no que respeita ao coronavírus na nossa atividade
comercial através do nosso website e da nossa equipa de vendas.

Contacte-nos
Não hesite em contactar-nos caso tenha alguma dúvida. Contacte-nos
através dos números de telefone dos nossos escritórios ou através de
e-mail.

