Pokyny pro zrušení nařízení zůstat na místě
27. dubna 2020 | Adresát: všichni členové týmu Global

Vážení členové týmu,
před více než měsícem jsme představili zásady a pokyny Nové způsoby práce ve společnosti CoorsTek, abychom
zajistili bezpečnost našich zaměstnanců a kontinuitu našeho podnikání. Vy všichni odvádíte výjimečnou práci při
přizpůsobování se protokolům, které se staly standardní součástí toho, jak zvládáme šíření viru na našich
pracovištích. Jakmile začne být patrné, že naše místní vlády přecházejí od přísných nařízení zůstat na místě k
postupnému uvolňování, chceme pro Vás nadále poskytovat bezpečné prostředí.
S ohledem na to se chceme podělit o naše Pokyny pro zrušení nařízení zůstat na místě – Fáze 1. Tyto pokyny
zahrnují aktualizovaná opatření týkající se používání masek, práce z domova, osobních a služebních cest,
trasování kontaktů atd.
Jako preventivní opatření obsahují naše pokyny rozšířená doporučení ohledně používání masek. Ochrany
obličeje a masky jsou povinné u všech zaměstnanců ve všech kancelářích a závodech. Vytvořili jsme
vyčerpávající Často kladené otázky k pokynům ohledně masek, abychom Vám poskytli jasné vysvětlení toho, kdy,
kde a proč Vás žádáme, abyste používali masky v práci.
Většina našich zaměstnanců nadále pracuje v našich závodech a kancelářích v rámci naší úlohy nezbytného
výrobního odvětví, nicméně jsme si vědomi toho, že zaměstnanci, kteří pracují z domova, mohou mít určité obavy
z návratu do práce. Toto je dobrá příležitost, jak Vám připomenout proaktivní a ohleduplný přístup, který
společnost CoorsTek přijala k zajištění Vaší bezpečnosti na pracovišti.
STĚŽEJNÍ PROTOKOLY, KTERÉ STÁLE PLATÍ
• Zůstaňte doma, pokud jste nemocní.
• Denní měření teploty a reakce u všech zaměstnanců a návštěvníků.
• Často si umývejte nebo dezinfikujte ruce.
• Vždy udržujte společenský odstup dva metry / šest stop od ostatních.
• Preventivní čištění v závodech.
• Povolená placená absence za volno související se situacemi, na které se vztahuje onemocnění
COVID‑19.
Výše uvedený seznam není kompletní. Dokumenty s pokyny, poznámky a další zdroje lze nalézt na
Informačním centru pro zaměstnance ohledně koronaviru (COVID-19) na stránkách CoorsTek.com a na
intranetové stránce COVID-19 EHS.
My všichni hrajeme roli při zajištění našeho kolektivního zdraví a bezpečnosti. Žádáme Vás, abyste i nadále
dodržovali preventivní opatření mimo práci a pomáhali zachovat bezpečí členů svého týmu a rodiny. S postupem
času očekáváme pozvolné uvolňování omezení a pokynů, ale měli bychom být také připraveni přejít zpět k našim
současným způsobům práce, pokud se počty případů COVID-19 začnou zvyšovat. Pokud máte nějaké dotazy
nebo připomínky, zašlete prosím zprávu na adresu Co-CEOs@CoorsTek.com nebo se obraťte na místního
obchodního partnera pro zdraví a bezpečnost na pracovišti nebo v oblasti lidských zdrojů.

Jsme nesmírně hrdí na každého z Vás a na způsob, jakým pokračujete v úsilí a přispíváte každý den, když
pracujeme v této bezprecedentní době. DĚKUJEME za Váš nepřetržitý závazek vůči společnosti CoorsTek,
Vašemu týmu a Vaší komunitě. Zlepšujeme společně.
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