PROVOZNÍ OPATŘENÍ
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

V Neplachovicích, dne 16.3.2020
Vážení zákazníci, obchodní partneři,
vzhledem k opatření vlády k zabránění šíření koronaviru COVID 19 jsme i my bezprostředně
zareagovali na vzniklou situaci. Chtěli bychom Vás ujistit, že jsme na naší straně učinili
nezbytná opatření, jejichž smyslem je ochrana zdraví našich zaměstnanců a zákazníků a
omezení šíření nákazy při zachování chodu firmy.


Všichni zaměstnaci byli poučeni, jsou průběžně monitorováni (měření tělesné
teploty) a dodržují zavedená hygienická a karanténní opatření nejen během
pracovní doby, ale také mimo ní. V provozu jsou výhradně zaměstnaci bez projevů
jakýchkoliv symptomů nemoci, kteří splňují přísná karanténní kritéria, tj. nebyli v
uplynulých dnech v rizikové oblasti nebo nepřišlido styku s rizikovou osobou.



S okamžitou platností od pondělí 16.3.2020 došlo ke striktnímu omezení přístupu
cizích osob do areálu firmy. Jsou zrušená veškerá obchodní jednání v uzavřených
prostorách budov naší firmy a byla uzavřena naše vzorková prodejna. Veškerý příjem a
výdej materiálu je prováděn výhradně v karanténním režimu s ochrannými pomůckami.



Jsme připraveni řešit obchodní případy telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím
videokonferenčních hovorů. Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom Vám
zajistili plnou součinnost. Cenové nabídky a přípravu smluv a objednávek, zadávání
zakázek do výroby i plánování realizací probíhá bez omezení. Neváhejte se proto na
nás obrátit.



Zaměřování staveb a montáže probíhají pouze při splnění karanténních
podmínek: vzájemné potvrzení „Prohlášení COVID 19“ jak ze strany zákazníka, tak
zaměstnance firmy, omezení osobního kontaktu a dodržování bezpečného odstupu
min. 2m, omezení shlukování max. 5 osob na jednom místě, použití ochranných
prostředků ( jednorázové hygienické rukavice, respirátor nebo rouška, ochranné brýle).



Servis a garanční prohlídky jsou dočasně pozastaveny, výjimkou jsou mimořádné
případy, kdy je servisního zásahu zapotřebí z důvodu odvrácení škody na majetku
nebo zajištění základní funkčnosti výrobku.



Vyhrazujeme si právo zcela vyloučit osobní kontakt a případné odložení realizací
na nezbytnou dobu s ohledem na vyhodnocení rizik v opodstatněných případech
v této mimořádné situaci.

Přejeme Vám hodně zdraví a pevné nervy.
Za celý náš tým, Ing. Karel Baran, jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ COVID 19
Prohlašuji, že na sobě nepozoruji žádné symptomy nemoci COVID 19, a že jsem
v uplynulých 14 dnech nepřišel(a) do styku s osobou se symptomy nemoci COVID 19.
Rovněž prohlašuji, že jsem v uplynulých 14 dnech nebyl(a) v rizikové oblasti, ani jsem
nepřišel do styku s osobou, která se v uplynulých 14 dnech v rizikové oblasti
vyskytovala a dodržuji hygienická karanténní opatření s cílem omezit riziko a šíření
nákazy.
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