Benvolgudes, Benvolguts
Les dades de sortides de material de protecció per a la lluita contra la pandèmia del COVID19 ,des del
nostre magatzem de Logaritme, enregistrades en el període 8-15 d’abril són les següents,
A)Mascaretes Quirúrgiques . Com podem veure al quadre següent el volum de sortides de materials en
aquest període ha estat de 1,96 milions d’unitats

B)Pel que fa a les mascaretes de protecció respiratòries FFP2 (KN95,N95,FFP2) en el període considerat
ha estat de 522 milers d’unitats

C)Pel que fa a les mascaretes de protecció respiratòria FFP3 les sortides del magatzem de Logaritme
han estat de 32 milers d’unitats,

D)Pel que fa als vestits de protecció (bates i Monos-busso) les sortides foren de 533 milers d’unitats

Val a dir que també hem enregistrat sortides de 64,2 milers d’ampolles de solució hidroalcohòlica,
113,4 milers de davantals , 36,3 milers d’elements de protecció ocular i 782 milers de guants (nitril).
Com es pot apreciar els volums de sortides al període considerat han estat molt superiors a les
corresponents al darrer període analitzat (1 al 7 d’abril), recordem-ho,

Dades en milers d’unitats
Està clar que hi ha l’efecte Setmana Santa que pot haver fet estocar als centres consumidors més
material del que hauria estat en condicions normals, però també val a dir que gràcies a les previsions
assolides d’entrades s’ha pogut atendre totes les necessitats i no patir emergències significatives al llarg
d’aquesta setmana santa, fet que valorem molt positivament. La feina feta en les darreres setmanes ha
permès arribar a temps a les majors necessitats d’aquest període. També la retenció d’algunes
mascaretes de protecció respiratòries FFP2 (KN95) ha fet que s’hagin haver de subministrat altres
models i per tant potser aquest fet ha influït en l’important augment d’aquest tipus de mascaretes.
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