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Bästa teammedlemmar,
För lite över en månad sedan introducerade vi policyer och riktlinjer för nya sätt att arbeta på CoorsTek för att
trygga vår personal och säkra vår verksamhets kontinuitet. Var och en av er har gjort ett enastående jobb med att
anpassa er till dessa förfaranden, och de har blivit en normal del av hur vi hanterar spridningen av viruset på våra
arbetsplatser. När vi nu ser hur lokala myndigheter börjar frångå de strikta orderna om att söka skydd i hemmet
mot en gradvis öppning vill vi fortsätta att ge er en trygg arbetsmiljö.

Med det i åtanke vill vi dela våra riktlinjer för upphävande av order om att söka skydd i hemmet – fas 1. Dessa
riktlinjer inkluderar uppdaterad information om bruk av munskydd, arbete hemifrån, privata resor och affärsresor,
kontaktspårning med mera.
Av försiktighetsskäl inkluderar våra riktlinjer skärpta rekommendationer för bruket av munskydd. Ansiktsskydd
och munskydd är obligatoriskt för all personal på alla kontor och anläggningar. Vi har skapat en omfattande
uppsättning Vanliga frågor om riktlinjer för munskydd för att skapa mer klarhet om när, var och varför vi ber er att
ha munskydd på jobbet.
De flesta av våra anställda har fortsatt att arbeta på våra anläggningar och kontor som en del av vår roll som en
väsentlig tillverkningsverksamhet. Vi inser dock att personal som har arbetat hemifrån kan känna en viss oro över
att återgå till arbetet. Detta är ett bra tillfälle att påminna er om den proaktiva och omtänksamma attityd som
CoorsTek har intagit för att garantera er trygghet på arbetsplatsen.
VIKTIGA FÖRFARANDEN SOM ÄNNU ÄR I KRAFT
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Daglig temperaturscreening och åtgärder för alla anställda och besökare.
• Tvätta eller desinficera händerna ofta.
• Upprätthåll alltid ett avstånd på minst två meter från andra.
• Förebyggande rengöring på anläggningarna.
• Auktoriserad betald frånvaro för ledighet i samband med situationer som täcks av covid-19.
Denna lista är inte heltäckande. Vägledande dokument, PM och andra resurser finns på
centret för information om coronaviruset (covid-19) för anställda på CoorsTek.com samt covid-19-sidan på EHSintranätet.
Vi spelar alla en roll för vår kollektiva hälsa och trygghet. Vi ber att ni fortsätter att följa förebyggande åtgärder
utanför arbetet för att hålla era teammedlemmar och familjemedlemmar trygga. Vi förväntar oss att kunna lätta på
restriktioner och riktlinjer framöver, men vi måste också vara beredda på att återgå till vårt nuvarande arbetssätt
om antalet covid-19-fall börjar stiga. Om du har några frågor kan du skicka ett meddelande till CoCEOs@CoorsTek.com eller kontakta din lokala EH&S- eller HR-affärspartner. Vi är väldigt stolta över var och en
av er och det sätt på vilket ni fortsätter att ta ansvar och bidra varje dag som vi arbetar oss igenom denna
exempellösa tid. TACK för ert fortsatta åtagande för CoorsTek, ert team och ert lokala samhälle. Vi är bättre
tillsammans.
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