Kära kunder/distributörer
Den pågående smittspridningen av coronaviruset påverkar allas vår vardag på ett mer eller
mindre omfattande sätt, och kommer att fortsätta göra det en tid framöver.
Vi på Anest Iwata hoppas att ni, trots rådande omständigheter, mår bra och hittar lösningar som
fungerar för er. Vår högsta prioritet är er och våra medarbetares hälsa.
Följande gäller för Anest Iwata Scandinavia:
•

•
•

Vi har öppet som vanligt, men nås lättast via telefon/e-post.
Flera av våra medarbetare arbetar hemifrån, och vi önskar därför att ni kontaktar oss
innan eventuellt besök/upphämtning av gods i Partille.
Enligt transportbolagen ska det inte vara några problem med godstransporter inom vårt
område.
Tillgången på personlig skyddsutrustning är för tillfället begränsad.

Under de rådande omständigheterna, med minskad kontakt människor emellan, finns ändå möjligheten att skicka in utrustning för service och reparationer. Välkommen att kontakta oss innan.
Vi följer händelseförloppet och lyssnar till de rekommendationer myndigheterna meddelar oss.
Förändringar av ovan kan därför komma att ske med kort varsel.
Vi hoppas på förståelse och ett fortsatt gott samarbete.

Dear customers/distributors
The ongoing spread of the corona virus affects everyone's day in a more or less extensive way,
and will continue to do so for some time.
We at Anest Iwata hope that, despite the prevailing circumstances, you feel good and find
solutions that work for you. Our highest priority is your and our employees' health.
The following applies to Anest Iwata Scandinavia:
•

•
•

We are open as usual, but are most easily reached by phone/e-mail.
Several of our employees work from home, and we therefore wish you to contact us
before any visit/collection of goods in Partille.
According to the transport companies, there should be no problems with freight
transport in our area.
The availability of personal protective equipment is currently limited.

However, in the current circumstances, with reduced contact between people, there is still the
possibility of sending in equipment for service and repairs. You are welcome to contact us before.
We follow the course of events and listen to the recommendations the authorities give us.
Changes of the above may therefore occur at short notice.
We hope for understanding and continued good cooperation.
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