Comunicado
Cancún, Quintana Roo a 25 de Outubro de 2020

BD Experience implementa medidas preventivas de proteção e atendimento de
colaboradores e clientes antes da chegada da tempestade tropical "Zeta" a Quintana
Roo.
BD Experience informa que, ante a possibilidade de impacto da tempestade tropical "Zeta", é necessário
tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de seus clientes e colaboradores.
A Coordenação Estadual de Proteção Civil (Coepro), neste domingo, emitiu alerta amarela aos sete
municípios do norte de Quintana Roo pela tempestade tropical gerada por uma depressão tropical nas primeiras horas deste dia 25 de outubro. A tempestade tropical "Zeta" se intensificou nas últimas horas no Mar do
Caribe, e agora se dirige para as costas de Quintana Roo.
A tempestade tropical Zeta permanece estacionária 480 km a sudeste de Cozumel. A última previsão projeta
que atingirá Quintana Roo como um furacão de categoria 1 amanhã, segunda-feira, 26 de outubro à noite. As
autoridades continuam reportando permanentemente e sob constante monitoramento. Se considera zona de
prevenção para ventos de tempestade tropical desde Tulum, Cozumel e Quintana Roo, até Río Lagartos, em
Yucatán. Este edital poderá ser modificado nas próximas horas, conforme o fenômeno se aproxima ao
território nacional.
Para manter a comunicação constante, nossos passageiros contam com o App BD Experience, que funciona
24 horas por dia, 7 dias por semana. Nosso próximo aviso sobre o fenômeno hidrometeorológico "Zeta" será
emitido amanhã, segunda-feira, 26 de outubro após das 12h.
Na BD Experience estamos preparados para proporcionar aos nossos clientes e colaboradores a segurança
necessária. Recomendamos que você permaneça atento aos avisos meteorológicas e às indicações de
Proteção Civil. Podem ser informados através das páginas da internet www.gob.mx/conagua e
https://smn.conagua.gob.mx, nas contas do Twitter @conagua_mx e @conagua_clima, e também no Facebook www.facebook.com/conaguamx assim como no aplicativo para dispositivos móveis ConaguaClima, onde
é possível verificar a previsão por município.
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