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Bästa teammedlemmar,
Eftersom coronavirusutbrottet fortsätter att dominera det globala nyhetsflödet vill vi kommunicera med er regelbundet för att hålla er
uppdaterade om den snabbt föränderliga situationen, hur företaget reagerar och vad ni kan göra. Vi kommer att skicka ett memo
varannan vecka för att hålla er uppdaterade om de senaste nyheterna om verksamheten. Vi inser att situationen utvecklas på olika sätt i
olika delar av världen, och att det därför kommer att förekomma olika faser av förebyggande och respons. I varje uppdatering kommer vi
att peka ut en viktig sak som vi behöver göra er uppmärksamma på.
VAD VI VET
Smittskyddsmyndigheter över hela världen reagerar på ett utbrott av en luftvägssjukdom som orsakas av ett nytt coronavirus som först
upptäcktes i Kina och nu har upptäckts i mer än 100 länder. Sjukdomen som orsakas av viruset har getts namnet ”covid-19” (kort för
”coronavirus disease 2019”).
Enkla, vardagliga åtgärder som att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket eller en pappersnäsduk som genast slängs och att
stanna hemma om du är sjuk kommer att göra en skillnad när det gäller att begränsa och bromsa virusets spridning.
Vi övervakar dagligen påverkan på vår verksamhet mycket noga. Vi står i väldigt nära kontakt med våra kunder och leverantörer för att
mildra eventuella leveransrisker, och vi har för närvarande inte upplevt några större beställningsstörningar från våra kunder. Vår förmåga
att leverera produkter har heller inte påverkats som ett resultat av viruset.
HUR VI REAGERAR
Vi har sammankallat ett globalt responsteam som innefattar ELT och funktionsledare från hela verksamheten för att försäkra oss om att
våra beslut och kommunikationer är konsekventa. Vi ger våra regionala team aktiv vägledning om hur de ska kommunicera, ta upp
frågor och fatta beslut.
Vi arbetar tillsammans med Jenna Singleton, MD, som kommer att fungera som vår medicinska rådgivare. Dr Singleton är en högt
meriterad läkare som för närvarande arbetar på University of Colorado School of Medicine. Hon kommer att dela regelbundna
uppdateringar om god praxis för hygien och andra åtgärder som vi kan vidta för att hjälpa till att förhindra att viruset sprids.
När vi börjar etablera nya arbetsnormer är vårt Microsoft Teams-verktyg för online-kommunikation (Teams job aid) en bra resurs som
hjälper dig att göra ditt jobb och att fortsätta att samarbeta med andra teammedlemmar, kunder och leverantörer. Dessutom håller vi på
att slutföra en reviderad besökspolicy och ett frågeformulär som ger vägledning för besökare på våra anläggningar. Vi intar en försiktig
men balanserad attityd till besök på vårt företag.
VAD NI KAN GÖRA
Den viktiga sak vi behöver er hjälp med just nu är att ni uppdaterar er personliga kontaktinformation i Workday, inklusive
telefonnumren till era privata mobiler och företagsmobiler samt era hemtelefonnummer. Vi värdesätter er integritet och vi bryr oss också
om er hälsa och säkerhet. Vi kommer bara att använda den här informationen i händelse av en brådskande uppdatering gällande er
anläggning. Här är ett jobbstöd om hur ni lägger till er kontaktinformation i Workday, eller hur ni kan kontakta er HR-partner för att be om
hjälp.
I USA, ta reda på mer om ert sjukförsäkringsbolags alternativ för vård samma dag eller virtuell vård (via telefon eller videosamtal). Gratis
dygnet runt-nummer för medicinsk rådgivning eller till sjuksköterskor är också tillgängligt för medlemmar. På platser utanför USA täcks
kostnaderna för covid-19 av de lokala myndigheterna och/eller en sjukförsäkring.
Se den nya intranätsidan där vi delar uppdaterad och översatt information om den pågående situationen. Besök sidan ofta eftersom vi
inte kommer att skicka ut ett meddelande varje gång en ny resurs läggs till. Ni kommer åt informationen via EHS-webbplatsen eller på
intranäthemsidan genom att välja:

När vi planerar för de kommande veckorna kommer vi att fortsätta att meddela er om påverkan på våra anställda och vår verksamhet.
Om ni har några frågor, skicka ett meddelande till co-CEOs@CoorsTek.com. Vi kommer att svara personligen eller behandla era frågor i
nästa kommunikation. Under tiden, var försiktiga, tvätta händerna regelbundet och stanna hemma om ni känner er sjuka.
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Ni uppmuntras att skriva ut det här meddelandet och sätta upp det på alla anslagstavlor på era anläggningar.

