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Bästa teammedlemmar,
Utbrottet av coronaviruset (COVID-19) som tog sin början i Wuhan i Kina är en pågående och snabbt
föränderlig situation som vi följer nära här på CoorsTek. Er hälsa och säkerhet är av största vikt, och
eftersom detta utbrott fortsätter att spridas globalt ber vi er att vidta följande försiktighetsåtgärder:
•
•
•
•
•

Begränsa allt internationellt affärsresande som inte har godkänts av ELT.
Bedriv internationell verksamhet via telefon eller Skype, inklusive kontakter med kunder/besökare.
Lokala funktionschefer har rätt att efter eget gottfinnande tillåta teammedlemmar att arbeta inom sin
bekvämlighetsnivå när det gäller lokalt resande eller att arbeta hemifrån.
CoorsTeks kontor och anläggningar bör lägga upp ett lager av rengörings-/desinfektionsmateriel för
anläggningen.
Uppmuntra de anställda att vara uppmärksamma på sin egen hälsa och närmiljö, framför allt när de
reser med kollektivtrafiken.

Om du nyligen har besökt Kina, Sydkorea eller Japan (eller har varit i kontakt med någon som har
gjort det) under de senaste 14 dagarna och har feber, hosta eller andningssvårigheter ska du göra
följande:
•
•

Uppsök genast läkare. Innan du går till en läkare eller akutmottagning, ring upp dem och lämna
upplysningar om dina senaste resor och dina symptom.
Undvik kontakt med andra. Följ din läkares riktlinjer och rådgör med din arbetsledare innan du
återvänder till arbetet.

Följande åtgärder är goda vanor oavsett var du arbetar eller reser:Undvik att resa om du är sjuk.
•
•
•

Håll för mun och näsa med en pappersnäsduk eller ärmen (inte händerna) när du nyser eller hostar.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd ett alkoholbaserat
desinfektionsmedel med 60–95 % alkohol om du inte har tillgång till tvål och vatten.
Undvik att röra vid ansiktet (speciellt med otvättade händer).

Du kan också vända dig till USA: s utrikesdepartement, Världshälsoorganisationen eller
smittskyddsmyndigheterna i det land där du befinner dig för inf ormation om säkerhetsåtgärder för den ort
där du befinner dig.
Vår ledningsgrupp följer situationen med stor uppmärksamhet och har regelbundna kontakter med våra
ledare i de påverkade områdena. Vi bevakar informationen från de globala hälsomyndigheterna o ch håller
oss så uppdaterade som möjligt om den föränderliga situationen.
Dessutom arbetar våra kommersiella team nära tillsammans med våra kunder för att kunna förstå och
mildra potentiell inverkan på affärsverksamheten, även om detta inte är en fråga a v omedelbar betydelse.
Personalen med ansvar för leverantörskedjan bevakar också alla kritiska leveranser för att säkerställa
verksamhetens kontinuitet. Vi kommer att ge regelbundna uppdateringar efterhand som vi vet mer under de
kommande veckorna.
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