
    
 

 
 

 

Zug, 23 martie 2020 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Răspunsul Rontis Corporation la Coronavirus 

 

Pe fondul acestei severe crize globale de sănătate și având un simț de responsabilitate ridicat pentru 

societate, angajatii precum și partenerii de pe întreg globul ai Rontis Corporation iși iau un angajament 

public de a contribui la maximum în vederea combaterii crizei Coronavirus. 

Principalul obiectiv al Companiei noastre este siguranța angajaților și a rețelei globale de pacienți, 

clienți și furnizori. Având acest deziderat în minte, Rontis Corporation a procedat deja la implementarea 

unor măsuri interne stricte, a căror valabilitate se va menține atât timp cât va fi necesar, pâna ce 

pandemia COVID-19 va lua sfârșit. 

Mai exact, Compania noastră a luat urmatoarele măsuri, ce au intrat în vigoare la nivelul organizației 

noastre începând cu data de 12 martie 2020: 

• Desemnarea unui Comitet de Conducere dedicat, ale cărui principale obiective sunt măsurile de 

prevenție și răspunsul la virusul COVID-19. 

• Punerea în aplicare a măsurilor stricte de prevenție luate la nivel intern, în conformitate cu 

directivele date de OMS și cu măsurile guvernamentale impuse în consecință în fiecare țară în 

care compania noastră deține o sucursală sau desfăsoară orice altă activitate operațională. 

• Am avansat cu inițiativa noastră de a lucra la distanță și prin videoconferințe. Astfel, am 

minimizat riscul la locul de muncă și am permis angajaților să le fie aproape membrilor de familie 

aflați în nevoie în această perioadă delicată. 

• Măsuri de restricționare a călătoriilor de afaceri pentru toți membrii personalului. 

• Implementarea de măsuri stricte de precauție peste cele recomandate de oficialități adresate 

tuturor angajaților și părțile interesate din cele trei Fabrici de producție din Larissa și Veles. 

• Aplicarea de măsuri stricte de precauție medicală în centrul nostru de Hemodializă din Loutraki. 

 

Compania noastră monitorizează în permanență grava situație de la nivel global. Rămânem în 

permanență conectați și ne actualizăm în mod constant inițiativele atât față de partenerii nostri cât și 

față de întreaga societate. 

Este foarte important de subliniat faptul că în ciuda situației generale și a tuturor măsurilor stricte 

prezentate mai sus, organizația noastră rămâne pe deplin operațională în timp ce locațiile de producție 

funcționează în ritmul lor normal. Fluxul nostru de aprovizionare precum și operațiunile rămân intacte. 

În final, am dori să reamintim tuturor angajațiolor, partenerilor, furnizorilor, cadrelor medicale cu care 

colaborăm, consumatorilor precum și întregii societăți, mesajul “ We are all in this together”! 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați Departamentul de Relații cu Publicul al Rontis la 

media.relations@rontis.com . 
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Despre Rontis Corporation 

Rontis este o companie privată, specializată în domeniul sănătății, cu sediul în Zug, Switzerland. 

Rontis are peste 650 de angajați la nivel mondial și este compusă din 4 divizii principale: Dispozitive 

medicale, Produse farmaceutice, Asistență medicală pentru consumatori și Servicii Medicale. 

Aceasta deține peste 30 de ani de experiență în domeniul mai vast al dispozitivelor medicale, 

iar divizia respectivă este activă în cercetare și dezvoltare, producție, marketing și vânzări 

internaționale de produse și servicii. Divizia de Dispozitive Medicale este dedicată folosirii unor terapii 

minim invazive în cadrul procedurilor de Cardiologie interventională și Radiologie, prin aplicarea 

metodologiilor de ultimă generație în cercetare, dezvoltare și producție. Divizia farmaceutică este 

specializată în cercetare, dezvoltare și producție de produse farmaceutice generice. Divizia de asistență 

medicală pentru consumatori este concentrată pe cercetarea, dezvoltarea, producția și comercializarea 

produselor de nutriție pentru copii, produselor cosmetice si dispozitivelor medicale. Divizia serviciilor 

de asistență medicală se concentrează pe pacienții cu afecțiuni renale, oferind servicii de dializă de 

înaltă calitate. 

 

Pentru mai multe informații, puteți vizita www.rontis.com 
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