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Status: Utbruddet av koronavirus (Covid-19)  
23. mars 2020 
 
 
Dette er en kort presentasjon av våre tiltak både med henblikk på personell og leveransesiden av 
våre forretninger. Vi ønsker å påpeke at dette er en uforutsigbar situasjon som stadig endres.  
Vi er hele tiden opptatte av å beskytte våre ansatte, våre kunder og våre lokalsamfunn. Vi gjør 
vårt aller beste for å forsikre oss om at vi ikke deltar i videre spredning av viruset. Dette 
inkluderer:  
 
• Vi har etablert bedriftsinterne nasjonale og globale krisekomitéer som sammen med våre 
eksterne partnere bidrar til å sikre at vi er på høyde med utviklingen av situasjonen.  
• Vi har lansert en ny forretningsplan med henblikk på koronaviruset som skal sikre at vi skal 
kunne takle en økende spredning av viruset.  
• Alle kontorer er betjente (virtuelt eller fysisk) og tar i mot henvendelser og forsepørsler på 
telefon og epost.  
• En tydelig internasjonal og nasjonal reisepolitikk, som innebærer at internasjonale reiser ikke 
skal forekomme.  
• En klar karantene- og isolasjonsprosedyre for mennesker med symptomer, som kan ha blitt 
eksponert for viruset eller har reist i et område med høy risiko for spredning.  
• Vi har protokoll og etikette for hvordan interne og eksterne møter skal håndteres. Denne 
inkluderer retningslinjer for hvordan nødvendige besøk hos kunder skal foregå.  
• Vi har implementert prosedyrer for å sikre at vi jobber med anbefalt avstand, og vi unngår alle 
samlinger.  
• Vi har en klar plan for hvordan vi skal desinfisere våre lokaler i tilfellet av smitte.  
 
Vi er en global produsent med en forretningsmodell som er bygget på fleksible prinsipper. Vi 
jobber kontinuerlig med å utvikle alternative måter for å kunne levere varer og service, selv i de 
mest utfordrende situasjoner.   
For informasjon om nye eller eksisterende bestillinger, vennligst kontakt vårt salgs- og 
kundeserviceteam. Link til kontaktsidene: https://www.atlascopco.com/nb-no. 
 
Vi verdsetter våre kundeforhold og gjør vårt ytterste for å sikre kontinuitet i forretningene.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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