NOTA DE PREMSA

La Cambra de Comerç demana a les empreses seguir les recomanacions
en prevenció davant el coronavirus
La Cambra i altres agents econòmics mantindran la màxima col·laboració
amb el Govern i es reuniran periòdicament per avaluar la situació
Andorra la Vella, 12 de març 2020. Segons la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis,
l’Empresa ha de prendre consciència del context actual provocat per la situació del
coronavirus i ser responsable en la seva activitat. Tot i que la situació actual a Andorra
no és preocupant, i ens trobem en un estadi d’afectació (sanitària) de nivell mínim
segons ha informat Govern en la reunió d’aquesta tarda, cal aplicar mesures de
prevenció i d’aquesta manera ser part de la solució activa per evitar possibles contagis.
La voluntat de la Cambra és donar suport a les actuacions previstes pel Govern i
difondre-ho als associats en la mesura que es disposi de la informació. Està previst que
es mantinguin les reunions entre el Govern i els diferents agents econòmics per tal
d’anar valorant la situació i treballar plegats per minimitzar els riscos i l’impacte
econòmic.
La prevenció és una responsabilitat individual però també empresarial per a poder
contenir la situació. Tots tenim una responsabilitat social envers el problema i podem
contribuir a que no s’agreugi.
En aquest sentit, des de la Cambra es demana a les empreses i els treballadors seguir les
recomanacions del Govern d’Andorra per a evitar el contagi davant l’emergència
sanitària que representa el coronavirus per a la ciutadania del Principat i seguir les
recomanacions que es recopilaran en el ‘Pla per a empreses’ que publicarà en breu el
Govern d’Andorra.
Tal com va afirmar Xavier Espot, cap de Govern, després del consell de ministres celebrat
dimecres passat, actualment a Andorra “no tenim una situació d’alarma” i “som un país
lliure de la malaltia”. Per aquest motiu, la Cambra apel·la a la responsabilitat i
sensibilització de les empreses i professionals per evitar un mal major aplicant les
mesures dictades des del ministeri de Salut i les pròpies que puguin acomplir com ara
evitar viatges i reunions de negoci presencials en ciutats, zones i països de risc,
implementar mesures com ara el teletreball, evitar grans concentracions de persones i
respectar les recomanacions oficials adoptades per a la contenció.
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Aquesta situació sanitària malauradament ja està causant perjudicis en l’activitat
econòmica del teixit empresarial. Per això, la Cambra apel·la al seny i a la responsabilitat
col·lectiva i individual sense caure en l’alarmisme social per tal d’evitar una major
incidència econòmica.
Els territoris i països afectats estan prenent mesures per evitar la propagació i contenir
la malaltia. Andorra seguirà prenent les mesures necessàries en funció de l’estat de la
situació.
La Cambra informarà diligentment sobre les mesures que es vagin acordant oficialment
i de totes les recomanacions per a les empreses en aquest context.
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