Ishøj, marts 2020
Information til vores kunder vedr. vores håndtering af Corona virus
Vi tager som alle ansvarlige virksomheder forholdsregler ift. at sikre leveringssikkerheden under et evt. Corona
udbrud i Danmark, ligesom vi aktivt arbejder med at minimere smitterisiko. Vi følger de til enhver tid gældende
anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne i Danmark på www.sst.dk
Vi har udarbejdet forholdsregler for alle medarbejdere på vores terminaler og i vores butikker
Vi har udsendt Information om skærpede forholdsregler i Dagrofa Foodservice til alle ledere og medarbejdere.
Denne involverer tydelige regler og anvisninger om hygiejne, møder, rejser, karantæne mm.
Vi sikrer høj hygiejne hos vores chauffører og lagermedarbejdere
Vi har særlig fokus på de medarbejdere, der har ekstern kontakt, herunder vores faste chaufførstab og konsulenter.
Vi sikrer høj hygiejne hos leverandører til DGFS
Der er udarbejdet regler for eksterne chauffører og vognmænd, der ankommer til vores terminaler og butikker for at
sikre en høj hygiejne.
Vi sørger for et fortsat vareflow i perioder med udbrud af Corona
Vi er i den kommende periode særligt opmærksomme på at sikre et kontinuerligt vareflow. Vi har defineret
kategorier og produkter med ekstra fokus, som der dagligt bliver fulgt op på.
Vi har særligt fokus på hygiejnevarer som sæbe, håndsprit, plastikhandsker mm. som vi forsøger at være
leveringsdygtige i, i hele perioden.
Vi sikrer, som vi altid gør, at fødevarelovgivningen overholdes for alle vores produkter
Det er her vigtigt at understrege, at Fødevarestyrelsen oplyser (efter at have været i kontakt med både Statens
Serum Institut og Sundhedsstyrelsen), at risikoen for, at COVID-19 kan smitte til mennesker via mad er minimal.
Risikoen er ligeledes meget lille for, at man bliver smittet med COVID-19 ved at røre ved fødevareemballage (eller
kundevogne/-kurve). https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-foedevarer.aspx
Plan for kritiske funktioner og medarbejdere?
Vores største fokus er at holde kontinuitet i leverancerne i den kommende periode. For at sikre dette, har vi
defineret kritiske funktioner og medarbejdere, og sikret at der er afløsere til disse roller hvis det skulle blive
nødvendigt.
Leverance til kunder med sygdomsudbrud og karantæne.
Hvis vores kunder kommer i en situation med sygdomsudbrud og/eller karantæne, vil vi håndtere situationen
enkeltvis efter anvisninger for sundhedsstyrelsen.
Kontakt i den kommende periode?
Alt kontakt til Dagrofa Foodservice vil være gennem Jeres normale kontaktperson eller kundeservice.
Med venlig hilsen
Dagrofa Foodservice
Søren Skipper, Salgsdirektør
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