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A EnviroChemie leva a sério os efeitos da pandemia de Coronavirus e 
continua à sua disposição 

A saúde dos colaboradores, parceiros comerciais e da população é muito importante 
para nós 

Encaramos com seriedade a crise mundial de saúde causada pelo Coronavirus (SARS-
CoV-2) fazemos a nossa parte para combater a propagação do vírus. Informamos os 
nossos colaboradores com relação às medidas de proteção e definimos regras para o 
trabalho em conjunto, tanto em equipe quanto junto aos parceiros comerciais. Para tanto, 
orientamo-nos conforme as disposições das autoridades e as recomendações do Instituto 
Robert Koch. 

Continuamos como sempre à sua disposição 

Entretanto, também carregamos a responsabilidade de manter em ordem as operações da 
EnviroChemie. Por isso, utilizamos vídeo e teleconferências para continuar em contato com 
a nossa equipe e nossos parceiros comerciais e levar adiante os projetos acordados. 
Continuamos disponíveis para você através dos meios de contato habituais. 

O trabalho continua, levando em conta os prazos determinados 

Seguimos trabalhando nos projetos contratualmente acordados, sempre observando as 
importantes medidas de proteção. Uma parte da equipe da EnviroChemie faz isso a partir 
de casa. Tomamos todas as medidas necessárias para que todos os serviços sejam 
prestados dentro dos prazos e para que nossos produtos e serviços continuem disponíveis, 
como de costume. Com isso em vista, apostamos, principalmente, numa comunicação 
transparente com você e o mantemos atualizado, a todo o tempo, sobre os 
desenvolvimentos atuais em nossa empresa. Iremos informá-lo com antecedência em caso 
de qualquer empecilho para o fornecimento dos produtos ou serviços.  

Nossa equipe de assistência se encontra ao seu dispor 

Nós nos organizamos para continuar a apoiá-lo com os serviços que oferecemos. 
Planejamos as atividades de assistência tendo em observância todas as medidas de 
proteção necessárias. Pedimos a gentileza de nos informar também sobre as suas medidas 
de proteção internas. Entre em contato conosco por telefone ou e-mail (tel. 06154 6998 100 
ou service@envirochemie.com). 

 

Vamos cuidar uns dos outros e, assim, permanecer saudáveis! 

 

Dr. Jörg Krause 

 

Interlocutor e membro da gerência da EnviroChemie GmbH 

 

Contato para a imprensa  



Comunicado de imprensa 

 
27/03/2020 

Jutta Quaiser, gerente de Imprensa e Relações Públicas, EnviroChemie GmbH, 
Tel. +49 6154 6998 72, jutta.quaiser@envirochemie.com,  
In den Leppsteinswiesen 9, 64380 Rossdorf, www.envirochemie.com 


