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Ograniczenia w przemieszczaniu w regionie Lombardia we Włoszech 

 

Szanowni Państwo, 

W DSV uważnie monitorujemy sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i robimy 
wszystko, żeby minimalizować potencjalny wpływ na łańcuch dostaw i operacje transportowe naszych 
klientów.  

Przestrzegamy zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która rekomenduje między innymi: 
ograniczanie fizycznego kontaktu do minimum oraz przestrzeganie zasad higieny osobistej. Działamy 
zgodnie z wytycznymi władz krajowych i przestrzegamy narzuconych ograniczeń. Co istotne, Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że koronawirus nie utrzymuje się długo na przedmiotach, także 
takich jak paczki, materiały opakowaniowe czy inne powierzchnie.  

Rozumiejąc obawy naszych klientów, zobowiązujemy się do przestrzegania wytycznych dotyczących 
obsługi, odbiorów i dostaw towarów wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. 

Nowy dekret rządu Włoch, podpisany przez premiera Giuseppe Contego, przewiduje znaczne 
ograniczenie możliwości poruszania się po całym regionie Lombardia i w 14 miastach-prowincjach. Na 
liście tej są: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja. Podróżować po tym obszarze można 
wyłącznie w uzasadnionych, pilnych sytuacjach. 

Sytuacja dotycząca przemieszczania się osób związanych z działalnością gospodarczą nie była jasna, 
lecz rząd włoski wyraźnie stwierdził, że transport towarów nie podlega ograniczeniom, a pojazdy mogą 
wjeżdżać, wyjeżdżać i poruszać się wewnątrz obszaru objętego ograniczeniem w przemieszczaniu, w celu 
realizacji zleceń transportowych. To samo dotyczy również personelu wykonującego pracę zarobkową na 
wymienionym obszarze. Sytuacja ta jednak może się w każdej chwili zmienić o czym będziemy 
natychmiast Państwa informować. 

Prosimy mieć na uwadze, że te nadzwyczajne okoliczności, będące całkowicie poza naszą kontrolą, mogą 
mieć wpływ na realizację przez DSV uzgodnionych wskaźników jakościowych, umów, czasów tranzytu czy 
zarezerwowanych przestrzeni ładunkowych. Mogą również wpływać na pojawienie się nieoczekiwanych 
dodatkowych kosztów, o których będziemy Państwa natychmiast informować. 

Zachęcamy do kontaktu z dedykowanych opiekunem biznesowym w DSV, który posłuży niezbędnym 
wsparciem operacyjnym.  
 
Sztab kryzysowy DSV uważnie monitoruje sytuację, zapewnia ciągły dostęp do informacji oraz wdraża 
wymagane rozwiązania. 
 
Z poważaniem, 
 
Zespół DSV 


