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Ochrana proti koronaviru.  

 

Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři, 

na pozadí současného vývoje týkajícího se koronaviru (Covid-19) děláme vše co je v našich silách, abychom 

chránili zdraví našich zaměstnanců. 

Abychom mohli Vaše současné i budoucí zakázky a objednávky včas zpracovat, chtěli bychom zachovat naši 

obchodní a výrobní činnost. 

Vzhledem k současnému vývoji vedení vypracovalo pokyny, které ovlivňují naše zaměstnance, ale také jednání 

se zákazníky a dodavateli. Prostřednictvím těchto pokynů chceme přispět k omezení viru korony a také 

nevystavovat naše zaměstnance a všechny partnerské společnosti zbytečnému riziku. Účelem tohoto opatření 

je rovněž co nejvíce zabránit negativním dopadům na dodavatelské řetězce. 

 

K dosažení těchto cílů jsme již interně zahájili různá preventivní opatření: 

 zvýšená hygienická opatřen ׀

 zkrácení a zintenzivnění intervalů čištění ׀

 zvyšování povědomí našich zaměstnanců ׀

 průběžné hodnocení a odhad rizik na základě aktuálních informací a novinek ׀

 pravidelná výměna informací mezi pobočkami v Rakousku, Německu a Maďarsku ׀

 .neustálý dialog s našimi zaměstnanci a odborovou radou zaměstnanců ׀

 

Dále se spoléháme na vaši pomoc a pochopení následujících opatření a předpisů: 

 v současné době nepřijímáme žádné návštěvy zákazníků a dodavatelů ׀

 všichni naši zaměstnanci jsou v současné době instruováni, aby nejezdili na služební cesty, ale aby si ׀

vybrali jiné způsoby komunikace 

 pro přístup do kancelářských budov nebo pro poskytování objednaných služeb v areálu společnosti ׀

Vás žádáme, abyste se obrátili na místní kontaktní osobu a dodržovali uvedené pokyny. 

 

Máte-li k výše uvedenému a spolupráci s námi nějaké dotazy, obraťte se prosím na kontaktní osoby v Henkelu, 

které znáte. 

Děkujeme za vaši podporu, vaši pomoc a pochopení! 

 

S pozdravem 

Vaše firma HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik 

20. března 2020 

 


