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Hur Sinfras ramavtalsleverantörer påverkas av coronaviruset (Covid -19)
Rapport vecka 13

Den senaste tidens händelser har skapat en ny och okänd situation som påverkar oss alla.
Vardagen har förändrats, både för företag och individer. Företag gör allt de kan för att både
kunder och medarbetare skall ta sig igenom den uppkomna situationen på säkrast möjliga
sätt.
Leveransförsening kan uppstå till följd av blockerade landsgränser
Sedan förra veckans rapportering har inga större skillnader skett. Generellt kan man säga att
så gott som samtliga ramavtalsleverantörer hos Sinfra rapporterar att läget för produktion
och leverans i stort sett är oförändrat. Trots att landsgränser stängt och fabrikers produktion
stoppats i stora delar av Europa, så fungerar logistikflödena någorlunda normalt.
Dock har några leverantörer aviserat att passager vid landsgränserna idag tar betydligt
längre tid, vilket kan orsaka förseningar i leveransen av beställda produkter. Det har även
meddelats om en viss leveransstörning på grund av nedstängning av underleverantörers
fabriker som inte bedöms som samhällskritiska. Främst gäller det fabriker i Italien och
Frankrike. En del leverantörer har även noterat att vissa kunder inom industrin har stoppat
inköp av osäkerhetsskäl.
Åtgärder har vidtagits för att säkerställa produktion och lager
I syfte att begränsa smittspridningen har många företag begränsat kundbesök och
sammankomster samt låtit sina medarbetare att arbeta hemifrån, i den mån det går.
Företagen har överlag vidtagit flera åtgärder för att säkerställa in- och utflödet av leveranser
för att kunna fortsätta att förse kunder med beställda produkter med så få och små
störningsmoment som möjligt. Åtgärder har även vidtagits för att säkerställa produktionsoch lagervolym ifall anställda skulle drabbas av coronaviruset.
Observera att ovanstående är en analys av nuläget som mycket snabbt kan förändras.
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