
Strana: 1/2 

 

EKOFOL a.s. | Železniční 566/7 | 772 00 Olomouc | Česká republika 

T +420 585 312 224 | F +420 585 314 078 | IČO: 43962513 | ekofol@ekofol.cz | www.ekofol.cz  

O Z N Á M E N Í  0 3 / 2 0 2 0  

Olomouc, 16. března 2020 

Opatření pro zabránění šíření nemoci 
COVID-19. 

S ohledem na globální pandemii COVID-19 vyvolané koronavirem SARS-CoV-2 přijímá naše společnost 

následující opatření, jejichž cílem je předcházení rizika rozšíření tohoto viru do společnosti EKOFOL. 

 

Omezení osobního maloprodeje a vyzvedávání obchodní dokumentace 
 

Za účelem minimalizace pohybu cizích osob v prostorách společnosti a zkrácení odbavovacích 

časů se od pondělí 16. března 2020 se až do odvolání ruší možnost přímého osobního prodeje 

v prostorách společnosti. Počínaje tímto datem se rovněž zakazuje prodej v režimu hotovostní 

úhrady. 

 

Veškeré obchody je možno realizovat výlučně na základě předem vystavené a dodavatelem akceptované 

objednávky. 

Zboží je možné objednávat elektronicky na objednavky@ekofol.cz, případně telefonicky na čísle  

+420 585 312 224. 

Objednané zboží, včetně příslušné papírové dokumentace bude připravené k vyzvednutí na recepci 

společnosti ve lhůtě 30 minut od potvrzení objednávky. 

Maximální lhůta pro pohyb cizích osob v prostorech společnosti za účelem vyzvednutí objednávky resp. 

dokumentace činí 5 minut. 

S výjimkou prostoru vstupní haly a recepce je pohyb cizích osob v prostorách společnosti zakázán.  

 

Opatření pro obchodní návštěvy 
 

Obchodní návštěvy dodavatelů či jejich zástupů jsou až do odvolání zakázány. 

Návštěvy odběratelů či jejich zástupců je možné realizovat po předchozí dohodě.  

Naše zákazníky žádáme o zvážení nutnosti této návštěvy.  

Každý návštěvník vyplní „Prohlášení o minimálním riziku nákazy“. 
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S ohledem na snížení možnosti nákazy se doba pro obchodní návštěvy stanovuje max. na 30 minut. 

Při schůzce dodržujte v maximální míře doporučenou bezpečnou vzdálenost 2m.  

 

Pokyny pro řidiče 
 

 nevstupovat do prostoru objektu společnosti 

 mít nasazeny roušky při pohybu v areálu společnosti EKOFOL, a.s.  

 maximálně omezit přímý kontakt s pracovníky společnosti EKOFOL, a.s. 

 mít ve vozidle ochranné gumové rukavice k jejich použití dle potřeby a antibakteriální gel 

k pravidelnému očištění rukou  

 pokud to není nezbytně nutné, zdržovat se během vykládky ve vozidle, přítomnost u nakládky pouze 

s ochrannou rouškou 

 komunikovat s pracovníky společnosti s odstupem min. 2,5m  

 

 

 

 

za EKOFOL, a.s. 

Ing. Ondřej Pernica 

statutární ředitel  

EKOFOL a.s. je specializovaná velkoobchodní a servisní firma se zaměřením na oblast balících materiálů, 

obalových technologií a jejich optimálního použití při distribučním či exportním balení. Této činnosti se 

věnuje od svého vzniku v roce 1991. Cílem společnosti je od samého počátku hledání optimálních řešení 

systémů distribučního balení a propagování moderních balících materiálů. 


