Barcarena, 23 de Março de 2020

Assunto: Activação do Plano de Continuidade de Negócios

Caros(as) Parceiros(as),
No actual e delicado contexto de saúde pública, fazemos votos de que todos se encontrem bem.
O LEF - Laboratório de Estudos Farmacêuticos, no estrito cumprimento das normas emanadas
pelas autoridades públicas competentes, pretende contribuir para a manutenção dos índices de
normalidade dentro do possível, com a adopção de medidas preventivas e de contingência à
propagação do vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Temos vindo a desenvolver todos os esforços no sentido de minimizar os impactos negativos
para a nossa actividade, dos nossos clientes, colaboradores e demais parceiros.
Pretende assim a presente comunicação anunciar um conjunto de medidas já implementadas
no LEF que visam promover os pressupostos previamente enunciados:
•

Plano de Contingência transversal a toda a actividade do LEF, incluindo a aplicação de
todas as regras de conduta e higiene adequadas;

•

Plano de adequação de recursos humanos e físicos, com especial destaque para a
aplicação de 2 turnos, temporalmente desfasados, complementados com uma
metodologia de desinfecção permanente;

•

Plano de reforço da capacidade de fornecimento, em articulação com fornecedores, por
forma a evitar rupturas na prestação de serviços;

No que respeita aos horários de laboração, sublinhamos que nos manteremos em actividade,
com a implementação dos referidos turnos entre as 06h00 e as 20h30, salvaguardando-se
apenas a não recepção de amostras entre as 13h00 e 14h00.
As medidas anunciadas manter-se-ão em vigor até que a situação de saúde pública seja
normalizada.
Não obstante as incertezas decorrentes do actual contexto, reiteramos o compromisso de
continuarmos empenhados na prossecução da melhor qualidade na prestação de serviços,
minimizando impactos e assegurando, na medida do possível, o adequado cumprimento de
prazos e níveis acordados.
Encontramo-nos à V. disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.
#vencerocovid19
Melhores Cumprimentos,
Fátima Godinho Carvalho

