
 

 

Rootfruit: TIEDOTE KOSKIEN COVID-19-KORONAVIRUSTA 
 
Käynnissä olevan covid-19-koronavirusepidemian ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten vuoksi 
tiedotamme yleisesti niistä toimenpiteistä, joihin Rootfruit Scandinavia Oy on ryhtynyt. 
 
Covid-19-viruksen vaikutus toimintaamme on tällä hetkellä vähäinen. 
 
Seuraamme tilanteen kehitystä tarkasti ja mukautamme toimenpiteemme vastaamaan 
viranomaisten suosituksia ja määräyksiä pyrkien samalla lieventämään mahdollisia häiriöitä 
toiminnallemme.  Tilanteen ollessa arvaamaton emme, kaikista varotoimenpiteistä huolimatta, voi 
kuitenkaan sulkea pois tulevien häiriöiden riskiä. 
 
Työntekijät ja tuotanto 
 
Varmistaaksemme työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden sekä turvataksemme toimitusten 
luotettavuuden olemme jo ryhtyneet useisiin varotoimenpiteisiin covid-19-koronaviruksen suhteen. 
Olemme vahvistaneet jo ennestään tiukkoja hygienia- ja turvallisuustoimiamme koko arvoketjussa ja 
noudatamme viranomaisten asettamia direktiivejä. Työntekijämme ovat saaneet määräyksen pysyä 
kotona, jos heillä esiintyy minkäänlaisia taudin oireita. Käynnissä oleva hanke tehtaan siirtämiseksi 
jatkuu suunnitelmien mukaan, emmekä toistaiseksi ole havainneet covid-19-viruksesta aiheutuvia 
negatiivisia vaikutuksia. 
 
Asiakkaat 
 
Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, jotta voimme varmistaa häiriöttömän 
toimituksen ja mukautua muuttuvaan kulutuskäyttäytymiseen. Tarkkailemme jatkuvasti myös 
tuotteidemme kysyntää asiakkaiden keskuudessa. Muutamat liikkeet ovatkin havaintojemme 
mukaan päättäneet väliaikaisesti vähentää irtomyytävien luonnollisten välipalojen ostoa. Toisaalta 
olemme havainneet, että osalla asiakkaista irtomyynnin määrä on kasvanut. 
 
Kuluttajat 
 
Ruotsin ruokaviraston mukaan tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että virus voisi levitä 
elintarvikkeiden välityksellä. Minimoidaksemme tartuntojen leviämisriskin olemme vahvistaneet jo 
ennestään tiukkoja hygienia- ja turvallisuustoimiamme koko arvoketjussa. Lisäksi olemme lisänneet 
erityisesti hygienia- ja turvallisuustoimia tehtaassamme sekä toimia henkilökunnalle, joka 
työskentelee Exotic Snacks -irtomyyntikonseptiin kuuluvissa myymälöissä. 
 
Ostot, tavarantoimittajat ja kuljetus 
 
Seuraamme ruotsin kruunun kehitystä ja sen mahdollisia seurauksia vieraassa valuutassa tehtäviin 
ostoihin. Tavaratoimitusten toimitusketjuun ei ole tällä hetkellä nähtävissä merkittäviä häiriöitä. 
Tilannetta arvioidaan kuitenkin jatkuvasti, ja olemme varautuneet mahdollisiin vaikutuksiin 
tavaratoimituksessamme. Seuraamme myös Euroopassa ja Eurooppaan suuntautuvan 
tavarakuljetuksen kehitystä. 
 
Tiedot markkinoille 
 
Rootfruit Scandinavia Oy pitää markkinat säännöllisesti tilanteen tasalla oleellisin tiedoin covid-19-
koronaviruksen vaikutuksista. 
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Mikäli teillä on kysymyksiä, ottakaa yhteyttä: 
Anna Wallin-Krasse, toimitusjohtaja 
Sähköposti: anna.wallin-krasse@rootfruit.se 
Puhelin: (+46) 0705-125530 
 
Rootfruit Scandinavia Oy 
 
Rootfruit Scandinavia Oy on Rootfruit-konsernin emoyhtiö. Emoyhtiö kehittää, valmistaa ja myy 
laadukkaita premium-välipaloja tuotemerkillä Gårdschips. Tytäryhtiö Exotic Snacks Oy tuo ja myy 
luonnollisia välipaloja tuotemerkillä Exotic Snacks Pohjoismaiden markkinoilla. Yhtiöllä on keskeiset 
sopimukset kaikkien tärkeimpien päivittäistavarakauppaketjujen kanssa Ruotsissa sekä myös useiden 
merkittävien päivittäistavarakauppaketjujen kanssa muissa Pohjoismaissa. Yhtiö tekee myös 
aktiivisesti työtä tuotekehityksen parissa. 
 
Rootfruit Scandinavia Oyj 
 
Industrigatan 23 
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Sähköposti: info@rootfruit.se 
Kotisivut: www.rootfruit.se 


