
 

COVID-19 ATIVIDADES DO GRUPO NELT 

27.3.2020. No mês passado, tomamos medidas concretas em comunicação interna e fornecimento 
de informações com objetivo de impedir que o vírus apareça e se espalhe entre os funcionários. 

A partir de segunda-feira 16.03, a maior parte de colegas trabalhando nos escritórios (back-offices) foram 
encaminhados para trabalhar nas suas casas. Os grupos vulneráveis foram enviados em licença 
remunerada. Toda a nossa equipe do campo é informada e equipada com os meios necessários de proteção 
e desinfeçção. Todas as viagens de negócios foram suspendidas e as reuniões com mais de três 
participantes proibidas. 

Criamos uma equipe de crise composta pelos principais gerentes e especialistas da Nelt que modificaram 
nosso plano de continuidade de negócios nos segmentos de distribuição e logística. Coordenamos 
diariamente e nos reunimos através das Equipes da Microsoft. 

Definimos as principais funcionalidades e planejamos os passos relacionados às operações que realizamos, 
a fim de abastecer os mercados com nossos produtos de portfólio dentro do prazo e da melhor maneira 
possível. 

Nossos trabalhadores de armazém, fornecedores, vendedores, presentadores de mercadorias estão 
diariamente em campo. Os processos de negócios operam no modo normal e temos contatos diários e 
coordenação com diretores, instituições governamentais, organizações comerciais e outros parceiros de 
negócios. 

Continuamos dedicados a cuidar dos funcionários em todos os mercados, que são o orgulho de nossa 
empresa nesses momentos, tão difíceis para todos os cidadãos do mundo. Nosso foco é em abastecer a 
população que precisa de nossos produtos para superar a situação atual o mais facilmente possível. 

A Nelt fez doação de € 240.000 ao Fundo do seguro de saúde da Republica para a compra de 10 
respiradores para o tratamento das mais graves casos da doença Covid 19. Por sua vez,  a Neoplanta que 
opera dentro do Grupo Nelt, doou mercadorias no valor de 6.000.000 dinares como parte do pacote 
destinado a ação de ajuda para 173.000 cidadãos de Belgrado com mais de 65 anos que recebem as pensões 
mínimas. 
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