Spoštovani poslovni partnerji!

Najprej vas obveščamo, da je ekipa JELES zdrava. Ker je za nas
pomembno splošno zdravje družbe, smo se odločili, da z dnem
16.3.2020 sprejemamo določene ukrepe v boju proti epidemiji.
Epidemija novega korona virusa je pokazala zobe, a lahko jo
premagamo. Najučinkovitejše orožje predstavlja popolna karantena
države za minimalno 14 dni. Vendar se je potrebno zavedati, da je
tovrsten ukrep učinkovit samo tedaj, če sodelujemo vsi in vsi tudi
prispevamo svoj delež.
Glede na priporočila Ministrstva za zdravje in Inštituta za javno zdravje
pa v zvezi z epidemijo Korona virusa v JELES-u sprejemamo naslednje
ukrepe:
- Trgovina in proizvodnja sta od 16.3. pa do preklica zaprti za osebni
prevzem materiala. Prosimo vas, da blago naročite po telefonu ali
po mailu preko svojih skrbnikov. Poslali vam ga bomo preko hitre
pošte oz.po dogovoru s kamionsko dostavo. VSTOP za stranke in
obiskovalce v naše pisarne tako do nadaljnjega ni mogoč. Natovor
ter primopredaja dokumentacije se vrši zunaj objekta podjetja.
- Parkiranje tovornega vozila je dovoljeno na parkirnem prostoru za
natovor na zadnji strani objekta. Šofer (kupec) obvesti podjetje
(skladišče) o prihodu, pripravi vozilo za naklad (razklad) ter se
umakne v kabino vozila . Naš skladiščnik bo naložil (prevzel) blago,
primopredajna dokumentacija se preda v nabiralnik na steni pred
transportnim vhodom.

- Dostave paketov hitrih pošt se izvede na način, da jih dostavljavec
zloži na paleto in se umakne v kombi. Naše skladišče pa pakete
potem prevzame.

- Vstop za stranke in obiskovalce v naš objekt ni mogoč, vsi fizični
prevzemi materiala do nadaljnjega niso možni.
- Vaše naročilo je možno osebno prevzeti, vendar le, če je predhodno
naročeno in plačano, da omejimo stik z zaposlenimi. Gotovinskega
poslovanja do nadaljnjega ne bo. Ne vstopajte v stavbo, naročeno
blago bomo pripeljali na dvorišče.

- Sprejem naročil je možen preko e-maila, telefona…
- Dostave materiala bodo izvedene, prosimo upoštevajte možnosti
zamud.
Dosegljivi smo na naslednjih kontaktih:

Telefon centrala: 00386-1-831-06-66 info@jeles.si
Rok Jelenc 041-366-646 rok.jelenc@jeles.si
Miha Lotrič 051-646-898 miha.lotric@jeles.si
Peter Mohorič 031-638-942 peter.mohoric@jeles.si

Hvala za vaše razumevanje, ekipa JELES
#ostanidoma

Rok Jelenc, direktor
Komenda, 15.3.2020
JELES d.o.o.

