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Agradecemos a confiança depositada na XPO Logistics, 
que gere as suas necessidades de transporte e 
logística em condições de segurança. No que respeita à 
propagação do COVID-19 por toda a Europa, queremos 
mantê-lo(a) informado(a) das medidas que temos 
tomado para proteger os nossos funcionários e garantir a 
continuidade do negócio dos nossos clientes.

A saúde e a segurança dos nossos funcionários, 
colaboradores e clientes constituem a nossa máxima 
prioridade. 

Continuamos extremamente atentos ao desenvolvimento 
do surto e respeitamos as normas e directrizes emitidas 
pelas autoridades competentes, o Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças e a Organização 
Mundial da Saúde. 

Como principal medida de prevenção, temos dado 
instruções aos nossos funcionários no sentido de 
permanecerem nas suas casas e recorrerem a cuidados 
médicos caso apresentem algum sintoma ou tenham 
estado expostos a alguma pessoa infectada com o 
COVID-19. 

Fazemos actualizações periódicas sobre a propagação 
do vírus a cada um dos funcionários XPO, aos quais 
recomendamos fontes oficiais sobre conselhos de 
prevenção. Temos emitido directrizes e colocado 
informação visível nos nossos locais de trabalho sobre a 
forma de lavar as mãos e manter a higiene, providenciando 
desinfectantes, mantendo a distância de segurança entre 
as pessoas, aumentando a frequência dos protocolos de 
limpeza para assim garantir que todas as superfícies e os 
equipamentos estejam devidamente desinfectados. Além 

do mais, temos cancelado todas as viagens de negócios 
não essenciais. 

Criámos uma equipa de resposta de continuidade 
do negócio em cada um dos países da Europa. Cada 
equipa é constituída por membros executivos da XPO 
que representam as áreas funcionais e operacionais 
da empresa. As equipas estão encarregues dos 
procedimentos de continuidade do negócio, do 
cumprimento dos protocolos da XPO e da informação à 
direcção corporativa sobre novidades relacionadas com 
a actividade, o vírus e a gestão de pedidos de clientes. 
Reúnem-se periodicamente para executar as acções, 
classificar as respostas e avaliar qualquer vulnerabilidade.

Temos consciência do papel crítico que desempenhamos 
na gestão das necessidades de transporte e da cadeia 
de abastecimento (supply chain) da sua empresa. O 
nosso objectivo consiste em colocar em prática planos 
de contingência que garantam a continuidade das 
operações e minimizem a possibilidade de disrupções, 
assegurando, pela mesma ocasião, a segurança dos 
nossos funcionários. 

Dado que têm sido comunicadas diariamente novas 
directrizes e restrições, esforçamo-nos por nos 
adaptarmos rapidamente e continuarmos a fazer face às 
necessidades do negócio, contribuindo em simultâneo 
para conter a propagação do vírus. Se desejar colocar 
alguma questão relativamente aos protocolos da XPO, não 
hesite em contactar o seu gestor de conta. 

Como sempre, agradecemos o seu voto de confiança na 
nossa empresa e na nossa capacidade de lhe prestar um 
serviço eficaz e seguro. ©2020 XPO Logistics, Inc.


