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Zug, 23 Μαρτίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ RONTIS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Εν μέσω αυτή της σοβαρής παγκόσμιας κρίσεως στην υγεία, η εταιρία Rontis Corporation, λειτουργώντας πάντα
με την μέγιστη υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, στους υπαλλήλους της καθώς και στους διεθνείς και
τοπικούς εταίρους της, δεσμεύεται δημόσια ότι θα συμβάλει στο μέγιστο βαθμό την καταπολέμηση της κρίσης
που έχει επιφέρει η εξάπλωση του ιού COVID-19.
Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας μας είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, του
παγκόσμιου δικτύου ασθενών, πελατών και προμηθευτών της. Η Rontis Corporation έχει ήδη προχωρήσει στην
εφαρμογή αυστηρών εσωτερικών ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας, τα οποία και θα διατηρήσει για όσο
διάστημα είναι απαραίτητο έως ότου παρέλθουν οι καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας του COVID-19.
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας αποφάσισε τις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στις 12 Μαρτίου
2020 στο εσωτερικό του οργανισμού:










Συγκρότηση ειδικής Διευθύνουσας Επιτροπής με μοναδικό σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση
του ιού COVID-19.
Την επιβολή αυστηρών εσωτερικών προληπτικών μέτρων σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις συστάσεις και
τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και
όλων των αντίστοιχων κυβερνητικών φορέων σε κάθε χώρα στην οποία η Εταιρεία μας διαθέτει
υποκατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
Έχουμε εξελίξει την δυνατότητα για εργασία από το σπίτι καθώς και την τηλεργασία. Με αυτό το μέτρο
σκοπεύουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού στο χώρο εργασίας αλλά και να
επιτρέψουμε στους υπαλλήλους μας να είναι πιο κοντά στα μέλη της οικογένειάς τους για το διάστημα
της ευαίσθητης αυτής χρονικής περιόδου.
Εφαρμογή περιορισμού των επαγγελματικών μετακινήσεων στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό με
αναβολή όλων των προγραμματισμένων ταξιδιών για όλα τα μέλη του προσωπικού μας.
Εφαρμογή αυστηρών ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων σε πιο ανεπτυγμένο επίπεδο αλλά και
σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες και συστάσεις των αναφερθέντων φορέων για όλους τους
υπαλλήλους αλλά και για όλα εμπλεκόμενα μέρη στην ροή των εργασιών μας, όπως προμηθευτές και
πελάτες μας στα τρία εργοστάσια παραγωγής μας στη Λάρισα και στο Veles.
Επιβολή εξαιρετικά αυστηρών προληπτικών μέτρων υγειονομικής περίθαλψης στην Κλινική
Αιμοκάθαρσης της Εταιρίας μας στο Λουτράκι.

Η Εταιρεία μας παρακολουθεί με αμείωτη προσοχή τη σημερινή σοβαρή παγκόσμια κατάσταση. Θα
εξακολουθήσουμε να ανταποκρινόμαστε και να εξελίσσουμε συνεχώς το εφαρμοσμένο σχέδιο μας κατά της
εξάπλωσης του COVID-19.
Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι παρά τη συνολική κατάσταση και τα παραπάνω αυστηρά μέτρα
έχουμε εξασφαλίσει πλήρως την επιχειρησιακή μας συνέχεια. Όλες εγκαταστάσεις παραγωγής μας είναι
πλήρως λειτουργικές ενώ διασφαλίζεται απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.

Τέλος, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε το ακόλουθο μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους, τους συνεργάτες
μας, τους προμηθευτές, τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες υγείας, τους καταναλωτές καθώς και την
ευρύτερη κοινωνία: «Eίμαστε όλοι μαζί σε αυτό»!
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Εταιρικής Επικοινωνίας της Rontis
Corporation στο media.relations@rontis.com.

Σχετικά με τη Rontis Corporation
Η Rontis είναι μια ιδιωτική εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στον εξειδικευμένο χώρο της υγείας, με έδρα
στο Zug, στην Ελβετία. Απασχολεί πάνω από 650 εργαζομένους παγκοσμίως και είναι οργανωμένη σε 4
βασικούς τομείς δραστηριοτήτων: αυτόν των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, τον Φαρμακευτικό, των
Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας και τέλος αυτόν των Υπηρεσιών Υγείας.
Διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στον ευρύτερο Ιατροτεχνολογικό τομέα και το σχετικό τμήμα δραστηριοποιείται
στην έρευνα & ανάπτυξη, στην κατασκευή, στο μάρκετινγκ και τις διεθνείς πωλήσεις των προϊόντων &
υπηρεσιών της. Το τμήμα Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων της εταιρείας είναι αφοσιωμένο στην εφαρμογή
εξειδικευμένων και ελάχιστα επεμβατικών θεραπευτικών μεθόδων στην Επεμβατική Καρδιολογία &
Ακτινολογία, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες και μεθοδολογίες στην έρευνα, την ανάπτυξη και την
παραγωγή. Το Φαρμακευτικό τμήμα εξειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή γενοσήμων
προϊόντων. Το τμήμα Καταναλωτικών προϊόντων υγείας εξειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και
εμπορία προϊόντων Βρεφικής Διατροφής, καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το τμήμα Υπηρεσιών
υγείας παρέχει υπηρεσίες αιμοκάθαρσης μέσω των κλινικών του ομίλου.
Η Rontis Hellas S.A., η Ελληνική θυγατρική της πολυεθνικής, έχει έδρα στην Αθήνα και ανάμεσα στις άλλες
δραστηριότητές της είναι και η ευθύνη λειτουργίας δύο εργοστασίων παραγωγής. Το πρώτο εξειδικεύεται στην
παραγωγή καρδιολογικών & περιφερικών προϊόντων και το δεύτερο εξειδικεύεται την παραγωγή
φαρμακευτικών προϊόντων. Και οι δύο μονάδες βρίσκονται στη Λάρισα. Ένα σεβαστό μέρος του τμήματος
Έρευνας & Ανάπτυξης της επιχείρησης βρίσκεται εκεί, μαζί με 100 επαγγελματίες, οι οποίοι φροντίζουν για την
παραγωγή, αναλύσεις, τεστ και ποιοτικό έλεγχο των προαναφερθέντων προϊόντων. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.rontis.com.

