
Уважаеми Клиенти и Партньори 

Вианд ЕАД създаде специална работна група COVID-19 с представители за България 

и Румъния. Прилагаме всички необходими мерки, за да гарантираме безопасността и 

благосъстоянието на нашите служители и подизпълнители, както за непрекъснатия 

производствен процес при производството на комбинирани фуражи за различни 

видове и категории животни. 

Тези мерки са съобразени с разпространението на пандемията COVID-19, препоръките 

на Световната здравна организация, както и съответните компетентни органи за всяка 

отделна страна.  

Заедно с екип от висшето ръководство тази работна група преглежда ежедневно 

информацията, включително препоръките на Световната здравна организация и 

Центровете за контрол и превенция на заболяванията, за да адаптира своя подход към 

тази непрекъснато развиваща се ситуация. 

Това са някои от мерките, които Вианд ЕАД е предприел:  

 С разпространението на вируса,  където е възможно, въведохме дистанционна 

организация на работа, за да се намали разпространението на вируса. 

 За тези служители, чиито позиции са от решаващо значение за обслужване на 

нашите доставчици и клиенти, ние наложихме допълнително почистване и 

дезинфекция, доставихме лични предпазни средства и дезинфектанти, създадохме 

строги мерки за социално разстояние. 

 Поставихме информационни табели за безопасност и здравe при работа и 

изисквания за специфично поведение на всички служители. Режим на 

дезинфекция, труд и почивка. 

 Конкретни забранителни разпоредби, специфични правила и изисквания,  

действащи във  всеки отделен завод и складово помещение. 

 Прекратихме командировките на всички наши служители и търговски 

представители  в съответната страна и в чужбина. 

 Въведохме строго ограничаване на външните посещения в офисите и 

производствените обекти. 

 Конкретни правила за безопасност и здраве при производството на комбинирани 

фуражи, както и при доставката им. 

 Преглед на производствените планове за производство на комбинирани фуражи и  

натрупване на запаси от необходимите суровини. 

 Допълнителни протоколи и споразумения с нашите доставчици и логистични 

партньори, за да осигурим договорените количества от фуражи. 

Ръководството на Вианд ЕАД декларира своята подкрепа към всички служители, 

клиенти, партьори и заинтересовани страни. 

Настъпи време, в което трябва да се опазим един друг, за да бъдем заедно после. 

Страхът и паниката не са полезни в този момент, трябва да се променим, да променим 

мисленето и да сме спокойни, за да помогнем на самите нас и тези, които са около 

нас.  

С уважение от Екипа на Вианд ЕАД 


