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STIMAȚI CLIENȚI,
Subsemnatul, Toader Octavian administrator al DAVMIR
AUTOCLINIC SRL RO 33303043, cu sediul în Vânju Mare, Str.
Republicii nr 133 vă aduc la cunoștință faptul că pentru a
proteja angajații/clienții societății noastre împotriva
PANDEMIEI COVID-19 și pentru respectarea măsurilor
prevăzute în CAZ DE STARE DE URGENȚĂ intituită în țara
noastră am decis aplicarea următoarelor măsuri
1. Salariații vor primi următoarele materiale individuale
de protecție
- Mască protecție reutilizabilă,
- Șervețele antibacteriene,
- Gel antibacterian,
- Pix confecționat din material antibacterian,
- Mănuși de unică folosință.
2. Pentru dezinfecția și curățare spațiilor comune și a
echipamentelor și mobilierului au fost distribuite soluții
și echipamente antibanteriene și dezinfectante.
3. Pentru dezinfecția autoturismelor clienților noștri
punem la dispoziție soluții și șervețele dezinfectante
pentru ca acesția să își poată dezinfecta autoturismele
înainte să beneficieze de serviciile firmei noastre.
4. Pentru clienți punem la dispoziție spații special
amenajate de așteptare, gel și șervețele antibacteriene.
În plus grupul sanitar este dotat cu apă caldă și săpun
pentru curățare și dezinfecție.
5. Pe perioada PANDEMIEI vom efectua dezinfecția
generala a tuturor spațiilor societății de către firme
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autorizate cu o frecvență recomandată de acestea.
6. În funție de perioada și recomandările instituțiilor
abilitate vom lua și alte măsuri pentru prevenirea
contaminării clinților și angajaților noștri.
7. Clienții se pot informa despre aceste măsuri de la
avizierele firmei de la angajați și de pe site-ul
www.itpmehedinți.ro sau www.dosareauto.ro.
Toate măsuri și recomandările sunt venite să îndeplinim
obligațiile impuse prin STRAREA DE URGENȚĂ instituită în țara
noastră pe 16.03.2020 și sunt obligatorii atât pentru angajații
noștri, cât și pentru clienți. În caz contrar fiecare riscă să
răspundă conform legislației în viguare.

Administrator,
Sing. Octavian TOADER
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