Dato: 16. marts 2020

Information fra LGT - COVID-19 virussen

Kære kunde.

Vi har hen over weekenden oplevet en forværring af den generelle situation omkring Coronavirus. Dette betyder
at vores normale turafviklingen påvirkes direkte heraf.
Status i vores trafikker er i skrivende stund som følger – til og fra de enkelte markeder:
Danmark (indenrigs distribution)
Indtil videre normal turafvikling. I løbet af ugen forventer LGT at nedbringe antal afgange ud fra den forventede
ændring i ordreindgang og volumen.
Vi har pr. omgående valgt at annullere og indstille al B2CIndoor service. Igangværende B2C forsendelser leveres
alle til kantsten.
Norge, Sverige og Finland
Indtil videre normal turafvikling, dog påvirket af væsentlige ændringer i færgeafgange til både Norge og Sverige.
Dette vil betyde at forsendelserne i et vist omfang udsættes for længere rejsetid end normalt.
For mere konkret information, beder vi vores kunder holde tæt kontakt med de konkrete trafikafdelinger.
I løbet af ugen forventer LGT at nedbringe antal afgange ud fra den forventede ændring i ordreindgang og
volumen.
Tyskland, Schweiz, Benelux, UK/Irland, Baltikum og Østeuropa
Indtil videre normal turafvikling. Dog tages der forbehold for forlænget leveringstid. Visse områder forventes i
løbet af ugen at lukke ned for al næringsliv, og straks mere konkret information foreligger, vil LGT holde vores
kunder informeret.
I løbet af ugen forventer LGT at nedbringe antal afgange ud fra den forventede ændring i ordreindgang og
volumen.
Italien, Østrig, Frankrig, Spanien og Portugal
I løbet af den forgangne weekend lukkede flere og flere lande i Sydeuropa ned for store dele af erhvervslivet.
Forsendelser til disse lande, som afgik fra LGT´s terminal i fredags d. 13. marts, forventes ikke at blive udleveret.
Disse forsendelser er enten ankommet til vores agenters depoter – hvor de opholder sig sikkert – eller på vej
retur til LGT´s terminal i Horsens.
De pågældende trafikafdelinger står naturligvis til rådighed med konkret information på sendingsniveau.

Generelt er det for LGT afgørende at vores kunder løbende står i tæt kontakt med egne kunder/varemodtagere,
og såfremt modtagerne oplyser at de ikke ønsker leverancer, skal dette omgående informeres til LGT´s
disponenter. Samtidig er det vigtigt at vores kunder sikrer videregivelse af denne information til Jeres
kunder/varemodtagere.
Vi holder tæt dialog med vores kunder, samarbejdspartnere samt myndigheder og lover løbende at informere om
eventuelle ændringer i vores turplaner/ruteafvikling.

Med venlig hilsen
Poul Erik Dahl

