Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat v návaznosti na vydané Usnesení vlády č. 215 z 15.3.2020 týkající se
mimořádné situace koronavirové pandemie na území České republiky o přijatých opatřeních ze strany naší
společnosti, která jsme přijali za účelem snížení rizika nakažení našich zaměstnanců a zároveň plnění požadavků
našich klientů a obchodních partnerů.
K tomuto sdělujeme, že provoz společnosti allkabel s.r.o. zůstává nepřerušen, kdy jsme si vědomi dané
hrozby. V souvislosti s nepříznivým vývojem situace a šířením nákazy koronavirem přistupujeme jako
odpovědná společnost k dalším bezpečnostním opatřením.
V návaznosti na výše uvedené důvody jsme pak přistoupili k těmto opatřením:
1. Veškeré služební cesty za klienty, obchodními partnery, subdodavateli jsou až do odvolání zrušeny.
Všechna neodkladná jednání týkající se obchodních záležitostí jsou pak omezena na telefonickou a emailovou komunikaci, kdy za tímto účelem můžete kontaktovat sekretariát společnosti v pracovních
dnech denně od 7:30 hodin do 16:30 hodin.
2. Jsou zakázány veškeré návštěvy zaměstnanců v prostorách společnosti allkabel s.r.o.
3. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni striktně dodržovat hygienické zásady.
4. Naši řidiči jsou vybaveni rouškami.
5. Na všech pracovištích dbáme na zvýšenou hygienu v podobě antibakteriálních prostředků a edukačních
nástěnných oznámení. Zaměstnanci byli informováni o způsobech chování, jak minimalizovat rizika
nakažení. Zvýšili jsme také frekvenci úklidu pracovišť.
6. Komunikujeme aktivně nejen s našimi zaměstnanci, ale i našimi řidiči a dopravci a dalšími partnery.
Všichni řidiči jsou proškoleni, jak se chránit při doručování zboží, a zároveň že mají respektovat
preventivní opatření našich zákazníků.
7. Při vstupu do prostor společnosti mají všechny osoby povinnost striktně dodržovat hygienické zásady a
jsou povinny používat ochranné pomůcky (roušky, ochranné rukavice) při kontaktu se zaměstnanci
společnosti.
Tato opatření vydáváme v zájmu ochrany našich zaměstnanců a Vás, abychom minimalizovali riziko nákazy a
následné uzavření společnosti. Naši zaměstnanci pracují odhodlaně pro Vás a my všichni bychom se měli
postarat i o jejich bezpečnost. Prosíme, přistupujte k situaci zodpovědně a respektujte tato
doporučení. Vyzýváme k odpovědnému chování každého z nás.
V souvislosti s výše uvedeným pak sdělujeme, že s maximální možnou opatrností přistupujeme ke své práci,
omezili jsme osobní kontakt na ten nejnutnější a přijali jsme opatření vedoucí ke snížení rizik. Zároveň k tomuto
sdělujeme, že s ohledem na přijetí krizových opatření a regulaci ze strany státu je možné, že může dojít
k prodloužení dodacích lhůt, případně může vzniknout částečný výpadek s dodáním zboží, kdy v souvislosti
s těmito obtížnými chvílemi se budeme snažit plnit své závazky tak, abychom nebyli v prodlení s dodáním zboží,
kdy ovšem s ohledem na danou situaci není možné převzít zodpovědnost za případné problémy způsobené
koronavirovou pandemií.
V důsledku výše uvedeného je naše společnost plně připravena vyjít Vám vstříc a poskytnout Vám své
služby a zejména pak s takto nastaveným krizovým plánem neohrozit zdraví Vaše ani našich zaměstnanců.
Děkujeme, že můžeme být s Vámi i v těchto obtížných chvílích.
Roman Hrabý, jednatel společnosti, v.r.

