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Gjøvik 23.03.2020

Status i Topro Elektronikk AS vedrørende Coronavirus
Det er litt over en uke siden myndighetene eskalerte tiltakene rundt smittebegrensingen i
Norge. Vi ønsker derfor å gi dere en oppdatert status hos oss på Topro Elektronikk.
I Gjøvik kommune er det bare 5 personer som er smittet av viruset; noe som tyder på at
befolkningen har tatt smittefaren på alvor. Hos oss har vi etter beste evne tatt forhåndsregler
for å minimere risikoen ved infeksjoner ved å minimalisere fysiske møter internt og eksternt.
Blant annet har vi delt våre lokaler slik at produksjonen opererer helt adskilt fra andre i
administrasjonen. Vi har også stengt ned kantinen, igangsatt ekstraordinære renholdsrutiner
og tatt i bruk hjemmekontor på en del ansatte.
Det er imidlertid vanskelig å forutse eksakt hva som vil skje fremover. Vi følger derfor
sitasjonen nøye og har daglige møter i ledelsen for raskt å kunne håndtere endringer.
Vår produksjon går tilnærmet som normalt, men vi ser økte leveringstider fra våre
leverandører. Vi oppfordrer derfor at dere er tidlig ute med nye bestillinger, om det lar seg
gjøre.
Som dere vet, har den norske krona svekket seg betraktelig den siste uka. Vi kjøper inn de
fleste råvarene i USD eller Euro. Det medfører at vi dessverre kan bli nødt til å valutajustere
prisen på deres produkter når disse blir fakturert.
Lurer du på noe vedrørende våre tiltak eller bestillinger er det bare å ta kontakt med din
vanlige kontaktperson på e-post eller telefon.
Håper vi alle sammen kan komme raskest mulig tilbake til en mer normal og bærekraftig
hverdag.
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