
W związku z ogromnymi zmianami, których obecnie 
doświadczamy z powodu zagrożenia epidemicznego, nasza 
firma dokłada wszelkich możliwych starań, aby zagwarantować 
bezpieczeństwo wszystkich pracowników, przy równoczesnym 
zapewnieniu ciągłości produkcji i łańcucha dostaw.

Wiemy, że nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć ryzyka związanego z nowym wirusem. Robimy jednak 
wszystko, co możemy i rozważamy kolejne działania w zależności od rozwoju sytuacji. Wprowadzając te 
rozwiązania, chcemy zadbać o wspólne bezpieczeństwo, naszych pracowników i ich rodzin oraz klientów. 

Ponadto, w trosce o zdrowie mieszkańców naszego regionu, zdecydowaliśmy się na zakup i przekazanie  
dwóch respiratorów do Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Działania, jakie 
zostały podjęte 

w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa 
naszych fabryk, 

biur i centrum 
logistycznego:

   Osoby, które przed zamknięciem granic RP wróciły 
z zagranicznych delegacji, pracują zdalnie.

   Odwołaliśmy wszystkie zbliżające się wydarzenia, 
eventy, warsztaty - niezależnie od liczby uczestników.

   Dla pracowników biurowych wprowadziliśmy ogra-
niczenia w zakresie spotkań z dostawcami i klien-
tami; prowadzimy je albo telefonicznie, albo po-
przez Skype.

   Handlowcy, którzy mają kontakt z klientami, pracu-
ją zdalnie, ograniczając liczbę wyjazdów do abso-
lutnego minimum.

   W centrum logistycznym kontakt kierowców ze-
wnętrznych z pracownikami został ograniczony do 
niezbędnego minimum.

   W dziale eksportu została wyznaczona jedna oso-
ba do prowadzenia obiegu dokumentów pomiędzy 
kierowcami a działem eksportu.

   Wszyscy pracownicy, zarówno w fabrykach, cen-
trum logistycznym, jak i biurowcach przechodzą 
przy wejściu na teren zakładu pracy pomiar tem-
peratury ciała. Pomiar, wykonywany bezdotykowo, 
jest obowiązkowy i dotyczy bez wyjątku wszystkich 
pracowników.

   Osoba, u której stwierdzona zostanie podwyższo-
na temperatura ciała, nie zostanie wpuszczona na 
teren zakładu pracy i równocześnie zostanie po-
proszona o wizytę u lekarza.

Stosujemy się ściśle do wytycznych organów państwowych  
i na bieżąco śledzimy wszelkie informacje w tym zakresie.

   Już od 2 marca br. w toaletach wszystkich spółek 
umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji 
rąk, wraz z instrukcjami Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej, jak prawidłowo myć ręce.

   Przed rozpoczęciem pracy przeprowadzamy bie-
żącą dezynfekcję sprzętu biurowego i magazyno-
wego, a na koniec dnia pracy dezynfekowane są 
klamki.

   Wszyscy kierowcy TIR-ów, realizujący dostawy ma-
teriałów do fabryk lub odbierający płytki z maga-
zynu, mają bezdotykowo mierzoną temperaturę 
ciała (dodatkowo osoby przeprowadzające pomiar 
temperatury są wyposażone w maseczki i jednora-
zowe rękawiczki ochronne). Każdorazowo prosi się 
kierowców o dokonanie dezynfekcji rąk, do której 
udostępniamy płyn dezynfekujący. Podczas rozła-
dunku kierowcy mają pozostawać w kabinie auta, 
a ich kontakt z naszymi pracownikami ograniczony 
jest do minimum. Na teren centrum logistycznego 
wpuszczani są jedynie kierowcy wyposażeni we 
własne środki ochrony osobistej.

   Pracownicy spożywają posiłki rotacyjnie, w celu za-
pewnienia między nimi bezpiecznej odległości.

   W miejscach ogólnodostępnych wywieszona zo-
stała informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca 
oznak koronawirusa oraz sposobu postępowania 
w celu uniknięcia zarażenia.


