Dato: 18. marts 2020

Covid-19 opdatering fra LGT

Kære kunde.
Hos LGT følger vi naturligvis udviklingen omkring Covid-19 tæt. Vores medarbejderes sikkerhed står højest på
agendaen og indtil nu har de foranstaltninger som vi allerede i forrige uge indførte, vist sig at fungere godt og
effektivt.
Vi forsøger at opretholde så megen distributionsaktivitet som muligt. Netop nu, er der flere og flere lande i
Europa der lukker ned for erhverv, hvorfor flere og flere møbelbutikker vælger at stoppe varemodtagelsen.
For LGT er det afgørende vigtigt at du og din virksomhed står i tæt kontakt med Jeres kunder og såfremt I hører
om butikker der stopper for varemodtagelse, skal LGT straks informeres herom.
Skulle igangværende ture blive afbrudt – eller enkeltforsendelser omdirigeret - grundet nedlukkede
varemodtagelser, vil eventuelle følgeomkostninger i denne force majoure situation, falde tilbage på ordregiver.
Hos LGT er vi i gang med at planlægge distribution i uge 13. Indtil videre opretholder vi vores ruter til og fra
Danmark, Norge, Sverige og Finland – dog uden faste køreplaner, og forsinkelse i forhold til normalen vil
forekomme.
I forhold til vores trafikker til og fra Kontinentet og UK, er situationen netop nu mere problematisk, da flere lande
har valgt at lukke helt ned for aktiviteter inklusive alle ikke livsnødvendige dele af erhvervslivet.
Vi forventer ikke at gennemføre distribution til Frankrig, Østrig, Italien, Spanien, Portugal og Irland i den
kommende uge. I visse tilfælde kan vi fremføre forsendelserne til vores agenters terminal, hvorfra
videredistribution ikke er muligt før der igen åbnes op fra myndighedernes side.
Til Benelux, UK, Schweiz og Tyskland afventer vi yderligere information, da det i skrivende stund er meget uklart,
hvor mange butikker der holder åbent.
For sendinger der bliver stoppet i transit, eller leveres ind til vores terminaler, uden at kunne videredistribueres,
er budskabet klart; LGT vil gøre alt hvad vi kan for at løse opgaven omkring opbevaring – men alting kommer med
en omkostning.
Lad os kæmpe sammen igennem denne Coronakrise, og følge alle myndighedernes anbefalinger, så vi hurtigst
muligt kan vende tilbage til en normal hverdag.
Ved spørgsmål, står LGT´s personale naturligvis klar til at svare – efter bedste evne i en tid, hvor vores
rammebetingelser ændrer sig dag for dag.

Med venlig hilsen
Poul Erik Dahl8

