Covid19 impact, update March 2021
SWEDISH VERSION
Restriktioner
Vi upplever nu, och sedan tidigare, fler och fler restriktioner runt om i Europa. Bland annat har
Tyskland infört ett negativt covid-19 test för chaufförer som varit i Sverige längre än 72 timmar.
Dessa tester utförs vid olika snabbtest-stationer och är förknippade med en kostnad.
Sedan tidigare har vi liknande eller andra restriktioner på andra ställen i Europa. Dessa
restriktioner kan komma att påverka transporterna med något längre ledtider. Det innebär också
ökad administration och förhöjda kostnader, som ligger utanför vår kontroll. Vi kommer därför att
utöka vår MKKS Miljö avgift till 100 kronor, per 2021-03-14.
Situationen är olycklig, Sverige och resten av Europa präglas nu och sedan tidigare av åtgärder
och restriktioner för att begränsa smittan.
Vi gör allt vi kan för att säkerställa transporterna och undvika förseningar.
Har du frågor med anledning av ovan ber vi dig kontakt din kontaktperson hos oss.

More information about the Covid19 situation are available here:
https://www.rhenus.group/corona-information/road-freight

ENGLISH VERSION
Restrictions
We are experiencing more and more restrictions around Europe due to Covid19. Among other
things, Germany has introduced a negative covid-19 test for drivers who have been in Sweden
for more than 72 hours.
These tests are performed at various rapid test stations and are associated with a cost. We
already have similar restrictions elsewhere in Europe. These restrictions may affect transports
with slightly longer lead times. It also means increased administration and increased costs, which
are beyond our control. We will therefore increase our MKKS Environment fee to SEK 100, per
2021-03-14.
The situation is unfortunate, Sweden and the rest of Europe are characterized by measures and
restrictions to limit infection.
We do everything to ensure transports are on time and avoid delays.
If you have questions, please contact your contact person at Rhenus in Sweden.

More information about the Covid19 situation are available here:
https://www.rhenus.group/corona-information/road-freight

Rhenus_Logistics_AB_Sweden_Impact Covid19_202103

Page 1 of 1

