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Tisztelt Partnerünk!
A jelenleg fennálló globális COVID-19 koronavírus helyzetre való tekintettel a Spirax-Sarco Group
szigorú intézkedési tervet léptetett életbe a munkavállalói és üzleti partnerei biztonsága érdekében. A
vírushelyzet alakulása szerint továbbra is elkötelezettek maradunk dolgozóink és üzleti partnereink
egészségének megóvásáért.
Betartjuk a kormány által előírt útmutatásokat, és rendszeresen felülvizsgáljuk a helyzetet. Intézkedési
terveket hoztunk létre munkavállalóink egészségének védelmében, beleértve akár a házi karantént is,
ahol erre szükség van.
Számos üzleti partnerünknek, vevőnknek kulcsszerepe van a jelenlegi országos vírushelyzet pozitív
kezelésében, kezdve a vírussal kezelt emberek kórházi ápolásától a vírus elleni oltóanyag
kifejlesztésén át az ipari szektorban, pl. az élelmiszer-és energia ellátásban dolgozó emberekig.
Felismertük, hogy az ő munkájuk a jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú, és a mi kötelességünk
üzletmenetük folytonosságának és ezáltal a helyi közösségek támogatása. A Spirax-Sarco Group
minden leányvállalatánál részletesen kidolgozott üzletmenet-folytonossági terv van érvényben a
szolgáltatásaink és termékeink elérhetőségének fenntartása érdekében.
A Group gyáraiban és logisztikai központjaiban váltott műszakos munkarendet vezettek be a potenciális
keresztfertőződések lehetőségének minimalizálásáért és azon is kiemelten dolgoznak, hogy a
beszállítás folytonosságát biztosítani tudják. Globális gyártási stratégiánknak köszönhetően 11
gyártóművel dolgozunk világszerte, helyi szinten pedig teljesen feltöltött raktárbázisokkal biztosítjuk
gyártmányaink elérhetőségét. Magyarországon belül, partnereinkkel együtt, mintegy 150 millió forintos
szerelvény raktárkészlettel rendelkezünk. Szeretnénk megnyugtatni tisztelt vevőinket, hogy továbbra
is fenn tudjuk tartani raktári ellátó rendszerünk működőképességét és folytatjuk az együttműködést
beszállítóinkkal.
Végül biztosítani szeretném Önöket arról, hogy az igényelt helyszíni kiszállások esetére, folyamatban
van minden mérnök és szerviz kollégánk teljes munkavédelmi védőfelszereléssel való ellátása, a saját
és az Önök dolgozóinak védelmében. Kollégáink teljes körű eligazítást kaptak a helyi előírások szerint
a vírus terjedésének megelőzése, a megfelelő távolságtartás és a fertőtlenítés betartására.
Figyelemmel kísérjük a további fejleményeket, és a megfelelő időben minden szükséges lépést meg
fogunk tenni a nemzeti és nemzetközi előírások szerint munkavállalóink biztonságának elősegítése
érdekében, egyben üzleti partnereinknek és vevőinknek a lehető legkisebb ellátási zavart és
kényelmetlenséget okozva.
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