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Αγαπητοί Συνεργάτες 
 

Η  ΚΑΦΦΕ ΑΕ  με αίσθημα ευθύνης προς τους εργαζόμενους της, τους συνεργάτες 
της  και το σύνολο της κοινότητας ακολουθεί πιστά τις επίσημες οδηγίες, που σαν στόχο 
έχουν να αμβλύνουν το ενδεχόμενο ραγδαίας εξάπλωσης του COVID-19.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του κράτους οι εταιρίες της κατηγορίας μας παραμένουν 
ανοιχτές (τουλάχιστον έως και σήμερα 16/03/2020 που γράφεται η παρούσα επιστολή και 
μέχρι νεοτέρας).  Στα πλαίσια αυτά υποχρεωνόμαστε να τηρούμε αυστηρά μέτρα 
προστασίας και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την προστασία του προσωπικού όσο και 
των επισκεπτών μας και πιο συγκεκριμένα τα κάτωθι:  
 

• Απαγορεύουμε αυστηρά την είσοδο ατόμων στο εσωτερικό των κτιρίων της 
εταιρείας μας περιλαμβανομένων των χώρων γραφείων, αποθήκης και 
παραγωγής.  

• Απαγόρευση-ματαίωση όλων των συναντήσεων στα γραφεία μας. Η επικοινωνία 
μας θα γίνεται αυστηρά μέσω email ή τηλεφώνου.  

• Οι παραγγελίες εμπορευμάτων, θα γίνονται μόνο τηλεφωνικά, με φαξ ή με email.  
• Τα παραστατικά πωλήσεων θα αποστέλλονται από τον όροφο των πωλήσεων με 

το σωληνωτό ταχυδρομείο που διαθέτει η εταιρία μας. 
• Οι παραδόσεις – παραλαβές εμπορευμάτων στα κτίρια της εταιρίας μας θα 

γίνονται αυστηρά και μόνο από τον χώρο παραλαβής που θα είναι και το μόνο 
σημείο πρόσβασης στα κτίριά μας και πάντα με τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας (αποστάσεις ασφαλείας, γάντια, μάσκα).  

• Οι παραδόσεις σε σημεία επιλογής των πελατών θα πραγματοποιούνται κατόπιν 
συνεννόησης οι οποίοι οφείλουν να φροντίζουν ώστε οι υπάλληλοί τους να 
τηρούν τους κανόνες και τα μέσα προφύλαξης κατά την παραλαβή - παράδοση 
του φορτίου (αποστάσεις ασφαλείας, γάντια, μάσκα).   

• Οι συναλλαγές με το λογιστήριό μας (πληρωμές-εισπράξεις) θα 
πραγματοποιούνται μέσω τραπέζης ή ταχυδρομικής αποστολής των επιταγών 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπου θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας 
(αποστάσεις ασφαλείας, γάντια, μάσκα).    

 
Παρακαλούμε όλους σας να δείξετε κατανόηση και να σεβαστείτε τις παραπάνω 

οδηγίες. Το μόνο μέσο προφύλαξης είναι η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του καθενός μας. 

Ευχόμαστε σε όλους Υγεία και σύντομα να γίνει παρελθόν ο εφιάλτης που ζούμε 
τον τελευταίο καιρό. 

 
Ισχύς μέτρων από 16/03/2020 έως νέων ανακοινώσεων, πάντα σε πλήρη 

εναρμόνιση με τις κρατικές οδηγίες. 


