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Bästa teammedlemmar,
När vi fortsätter att anpassa oss till CoorsTeks nya arbetssätt och förändringarna i vårt vardagsliv
inser vi att vissa av oss kanske börjar bli trötta på covid-19. Vi som företag har gjort en
enastående insats i vår anpassning till nya förfaranden som hjälper oss att hantera spridningen
av viruset på våra arbetsplatser. Faktum är att antalet coronavirusfall fortsätter att stiga i många
av de lokala samhällen där vi bor och arbetar.
När myndigheter på nationell, delstatlig och lokal nivå går vidare eller tar ett steg bakåt med sin
återöppning kan det vara svårt att veta vad man ska göra och vart man kan vända sig för att få
den senaste informationen för den stad eller region där man bor.
Responsteamet har infört det bifogade dokumentet CoorsTeks interna covid-19-nivåer så att vi
ska kunna reagera proaktivt på interna och externa trender. Olika CoorsTek-anläggningar kan
fungera på olika interna nivåer baserat på de lokala omständigheterna. Om ni har några frågor
om vilken nivå som för tillfället gäller på er plats, kontakta er lokala EHS- eller HR-affärspartner.
Vi måste alla fortsätta att hjälpa till att förhindra att viruset sprids, både i våra vardagsliv och på
våra jobb.
•
•
•
•

Om du känner dig sjuk, stanna då hemma från arbetet. Om du går hem från jobbet för att
du känner dig sjuk, meddela din arbetsledare.
Prata med din HR-affärspartner om sjukersättningsregler för covid-19-relaterad frånvaro
i ditt land.
Använd munskydd på jobbet när det inte går att upprätthålla social distansering. Var
noga med att inte slappna av alltför mycket på informella sammankomster med bara ett
fåtal arbetskamrater.
Var på din vakt och var noga med dina resplaner och andra situationer som du finner dig
i utanför arbetet. Den takt som viruset sprider sig med runt jorden förändras dagligen,
och du kan hamna i en situation där du måste sitta i karantän bara för att du har rest på
semester.

Experterna arbetar hårt med att hitta ett vaccin. Tills dess upprepar vi vad våra sydkoreanska
teammedlemmar säger: Innan det finns ett vaccin, var vaccinet.
Vi spelar alla en roll för bevarandet av vår kollektiva hälsa och trygghet. Vi ber er att fortsätta att
tillämpa förebyggande åtgärder även om det kanske känns besvärligt. Använd munskydd,
upprätthåll social distansering och tvätta händerna regelbundet för att hjälpa till att garantera att
våra familjer, teammedlemmar och lokala samhällen fortsätter att vara säkra.
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