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Değerli İş Ortağımız ;
Mevcut küresel COVID-19 virüs durumu göz önüne alındığında Spirax Sarco , çalışanları ve iş yapışı
üzerindeki etkisini en aza indirmek için titiz acil durum planları uygulamaktadır.
Bu durum ilerlemeye devam ederken, hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını ve
refahını korumaya kararlı olduğumuz konusunda sizi temin etmek isteriz.
Yerel yönetim yönergelerine bağlı kalarak durumu sürekli olarak takip etmekteyiz. Çalışanlarımızın
sağlıklarını korumaları için gerektiğinde kendini izole etmeleri gibi net prosedürleri yürürlüğe koyduk.
Müşterilerimizin çoğu, hastanelerde virüsü olan insanların tedavisi, aşıların geliştirilmesi, gıda ve enerji
üretimi gibi bir dizi önemli sanayi sektörlerinde , mevcut durumu olumlu bir şekilde desteklemede hayati
bir rol oynamaktadır.
Çalışmalarının kritik öneme sahip olduğunun ve görevimizin iş sürekliliğini sağlamak için onları ve iş
yapış süreçlerini ve yerel çalışanları desteklemek olduğunun farkındayız.
Şirket olarak, meslektaşımızın çapraz bulaştırma potansiyelini sınırlamak için vardiyalı ve evden
çalışma modelini benimsiyoruz ve ürün tedarik sürekliliğini sağlamak için stoklu ürünlerimizle
çalışıyoruz.
Yerel bir ürün tedariki sağlamayabilmek adına dünya çapında 11 üretim tesisi ile birlikte tam kapasite
stoklu depoların güçlü küresel ayak iziyle birlikte küresel bir üretim stratejisi işletiyoruz.
İşimiz genelinde yüksek bir stok profilini koruduğumuzdan ve bunu devam ettirebilmek adına tedarikçi
partnerlerimizle çalışmaya devam ettiğimizden emin olabilirsiniz.
Son olarak, tüm Satış ve Servis mühendislerimizin müşteri saha ziyaretleri sırasında kendilerini ve
çalışanlarınızı korumak adına tam donanımlı kişisel koruyucu ekipmanları kullandıkları konusunda
sizleri temin etmek isteriz.
Çalışanlarımız bulaşmanın önlenmesi için alınacak önlemler , sosyal mesafenin ve hijyenin önemi gibi
konularda tam anlamıyla bilgilendirilmişlerdir.
Durumu dikkatle izlemeye devam edeceğiz ve müşterilerimizin minumum şekilde etkilenmesini
amaçlarken çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları, uygun zamanda ve ulusal
ve uluslararası rehberlik doğrultusunda gerçekleştireceğiz.
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