COMUNICAT SOBRE L’ACTIVITAT D’HIDRO TARRACO
DURANT LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19
Davant el context de lluita contra la pandèmia del Covid-19 i atès la publicació del Real
Decreto Ley 10/2020, del 29 de març del 2020, a on es regulen les activitats
empresarials, estem aquests dies exercint per a la nostra activitat, un equilibri entre:
•

el nostre compromís de lluita contra la pandèmia amb el compliment de totes
les mesures extraordinàries de Seguretat, d’acord amb les directrius i
recomanacions pautades per les autoritats per garantir la salut de tots.

•

la necessitat de prestar serveis essencials per garantir uns serveis mínims
eficients.

Entre les mesures que afecten a clients i personal extern de la empresa destaquen:
-

El nostre horari comercial en tots els punts de venda serà de 8.00-13.00 h

-

Queda limitada la entrada a la empresa a tota persona aliena a HIDRO TARRACO,
S.A.

-

Els clients i les empreses de transport que es personin a retirar material o entregar
mercaderies, haurà d’esperar-se fora de les nostres instal·lacions per ser atesos.

-

Es posposen, fins a la finalització de les restriccions actuals, els assessoraments
tècnics presencials als nostres punts de venda. Com alternativa s’ofereixen el
següents medis a distancia:
Punts de venda:
•
•
•
•
•
•
•

Central (c/ Estany): 977556500 comandes@hidrotarraco.com
Tarragona ciutat (c/ Torres Jordi): 977215408 tarragona@hidrotarraco.com
Reus: 977300660 reus@hidrotarraco.com
El Vendrell: 977663000 vendrell@hidrotarraco.com
Valls: 977612079 valls@hidrotarraco.com
Vilafranca del Penedès: 938199810 vilafranca@hidrotarraco.com
Lleida: 973242363 lleida@hidrotarraco.com

Departaments tècnics:
•

Climatització, calefacció y aire condicionat:
977556241 clima@hidrotarraco.com

•

Fontaneria:
977556312 fontaneria@hidrotarraco.com

•

Abastament/Xarxes Hidràuliques:
977556313 abast@hidrotarraco.com

•

Indústria:
977556315 industria@hidrotarraco.com

Whatsapp de empresa: 607 65 00 00
En cas de recollida en els nostres punts de venda, preguem que anticipin la
comanda via email o telèfon i ens concedeixin 30 minuts per poder-ho tenir
preparat i que la recollida sigui més ràpida en lo possible.
Comptabilitat i Administració: contacli@hidrotarraco.com

I solidaritat, perquè HIDRO TARRACO, S.A. vol estar prop dels més desfavorits per
aquesta pandèmia que patim i, per això, ens hem ofert a col laborar amb
Administracions i Organismes en tot el que estigui a les nostres mans i pugui ajudar a
superar, el més aviat possible, la difícil situació que vivim actualment.
Lamentem les molèsties que dites mesures els pugui ocasionar però estem segurs que
entendran que son les més efectives, necessàries i responsables per lluitar contra la
pandèmia.

