Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 11 Μαρτίου 2020, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) κύρηξε τον
COVID-19 ως πανδημία και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έλαβαν μέτρα
ευρείας κλίμακας για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.
Εμείς ως ΟΛΠ Α.Ε., ανταποκριθήκαμε εγκαίρως σε αυτή την κρίση, έχοντας
ως ύψιστη προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας όλων
των εργαζομένων στο λιμάνι. Παρακολουθούμε συνεχώς τις συμβουλές των
εθνικών και διεθνών αρχών όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια και
εργαζόμαστε ενεργά για να αποτρέψουμε την περαιτέρω εξάπλωση του
κορωναϊού. Υποστηρίζουμε επίσης τους πελάτες μας με πρακτικούς τρόπους
και τους ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις.
Ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από την αρχή της πανδημίας
είναι τα εξής:
1. Αναστολή όλων των επαγγελματικών
αντιπροσωπειών από και προς το εξωτερικό.

ταξιδιών

και

επισκέψεων

2. Πραγματοποίηση επαγγελματικών συναντήσεων μέσω τηλεδιασκέψεων.
3. Προμήθεια υγειονομικού υλικού (αντισηπτικά υγρά, ιατρικές μάσκες) και
παροχή οδηγιών για το ορθό πλύσιμο των χεριών. Οι υπάλληλοι της εταιρείας
φορούν μάσκες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
4. Εβδομαδιαία απολύμανση όλων των γραφείων και των κοινόχρηστων
χώρων του κτιρίου, καθώς και απολύμανση κοινόχρηστων επιφανειών
(διακόπτες, πόμολα, επιφάνειες εργασίας) κατά τη διάρκεια της ημέρας.
5. Τοποθετήθηκαν βάσεις αντισηπτικού σε καίρια σημεία της εταιρείας,
προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση από όλο το προσωπικό για συνεχή
χρήση.
6. Ανταλλαγή εταιρικών πληροφοριών και δεδομένων με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων.
7. Τηλεργασία με βάρδιες του προσωπικού με ασφαλή πρόσβαση στα αρχεία
των εταιρικών υπολογιστών.
8. Συνεχή ενημέρωση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές και στενή
συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας.
9. Συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων από το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων
και το Τμήμα Ασφάλειας για τις εξελίξεις και σαφείς οδηγίες σχετικά με τα
μέτρα πρόληψης.
10. Παραλαβή δεμάτων courier από το θυρωρείο του κτιρίου και απολύμανση
αυτών.
Ταυτόχρονα, το λιμάνι του Πειραιά, ως σημαντική υποδομή στον τομέα των
μεταφορών, έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού,
ιδίως σε φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τρόφιμα και άλλα βασικά
προϊόντα. Επομένως, πρέπει να παραμείνει λειτουργικό προκειμένου να

ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική ευθύνη και να διασφαλίσει ότι η
ροή των αγαθών θα συνεχιστεί αδιάλειπτα.
Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες μας έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την
πανδημία, εμείς ως ΟΛΠ Α.Ε. θα συνεχίσουμε την παροχή των υπηρεσιών
μας για το κοινό καλό, διατηρώντας ως βασική μας προτεραιότητα την υγεία
και ευημερία όλων των εργαζομένων μας, των οικογενειών τους και φυσικά το
ενδιαφέρον για το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.
Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την υποστήριξή
μας σε όλο το προσωπικό που ασχολείται με την αλυσίδα εφοδιασμού,
επιτρέποντας τη συνέχιση των λιμενικών υπηρεσιών και συμβάλλοντας
σημαντικά προκειμένου να ξεπεράσουμε ενωμένοι αυτή η κρίση.
Θερμές ευχές και Καλό Πάσχα σε εσάς και τις οικογένειές σας!
Με εκτίμηση,
YU Zenggang
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