Sreda, 28. oktober 2020

Novice podjetja Magna Steyr: Obvestilo vodstva o korona virusu

Drage sodelavke, dragi sodelavci,
zaradi vedno večjega števila okuženih med prebivalstvom z virusom COVID-19 se je vodstvo Magna
Steyr skupaj s predstavnikom zaposlenih sedaj odločilo, da še dodatno poveča zaščitne ukrepe v
podjetju. Konkretno to pomeni, da bodo ponovno začeli veljati nekateri ukrepi od spomladi. Cilj je,
zmanjšati srečanja in s tem tudi možnost okužbe.

Novi zaščitni ukrepi od četrtka, 29. oktobra:
•

Samodejna odjava v proizvodnjah: Da bi preprečili zbiranje množice ljudi, bo odjava
zaposlenih v proizvodnji sedaj znova potekala samodejno s fiksnim delovnim vzorcem.

•

Garderobe: Vsi zaposleni na montažnih območjih so pozvani, da na delo ponovno
prihajajo v delovnih oblačilih in se preoblačijo doma. Garderobe bodo na voljo samo za
odlaganje jaken.
Garderobe na področjih proizvodnje karoserij in v lakirnici bodo še naprej odprte. Na splošno
velja ohranjanje varnostne razdalje!

•

Umivalnice: Zaradi varnostnih razlogov bodo prhe enako kot spomladi spet zaprte. Dodatno
bomo zaprli tudi vsaki drugi umivalnik, da zagotovimo večje razdalje.

•

Prostori za kajenje: Upoštevajte, da je treba na območjih za kajenje obvezno ohranjati
najm. 1 m varnostne razdalje.

•

Zunanji obiski: Za preprečitev stikov velja pravilo, zmanjšati zunanje obiske na minimum.
Tukaj velja jasno priporočilo za virtualno izvajanje sestankov in razgovorov. Poleg tega se
morajo vsi zunanji obiskovalci na lokaciji v Gradecu obvezno registrirati preko elektronske
predprijave obiskovalcev.

Uporaba zaščite za usta in nos
•

Vsaka oseba na celotnem območju obrata mora nositi zaščito za usta in nos, v kolikor ni
mogoče zagotoviti najmanjše razdalje 1 m.

•

Maske so trenutno obvezne tudi na območjih montaže, v jedilnicah in centru za medicino
dela, kjer je veliko število oseb.

•

Pravilna uporaba maske: Za največjo zaščito je pomembno, da sta prekrita tako nos kot
usta.

Novo izdajanje mask od 9. novembra
•

Z 9. novembrom na vhodih v obrat maske več ne bodo delile.

•

Vsak zaposleni bo od zdaj naprej enkrat mesečno prejel paket s 50 maskami za zaščito ust
in nosu.

•

Maske bodo naročale in delile posamezne poslovne enote in funkcijski oddelki.

•

Razdeljene maske so predvidene za uporabo na delovnem mestu.

•

Vsak zaposleni je odgovoren za to, da vedno nosi svežo masko in tako ustrezno zaščiti sebe
in svoje sodelavce.

Trenutni časi so izredno nenavadni in od vsakogar zahtevajo določeno odgovornost. Visoko število
okuženih oseb in s tem povečano tveganje okužbe nas bodo kot družbo v naslednjih tednih in
mesecih nenehno spremljali.
Kot podjetje je naša največja prioriteta, narediti vse, da maksimalno zaščitimo zdravje naših
zaposlenih. Hkrati smo kot delodajalec odgovorni tudi za delovna mesta naših zaposlenih. S temi
ukrepi želimo ustvariti osnovo za ohranjanje tekočega obratovanja v čim bolj varnem delovnem
okolju.
•

Vzdržujte razdaljo / nosite masko / higienski ukrepi / na delo hodite samo zdravi

Zahvaljujemo se vam, da tako dosledno upoštevate naše zaščitne ukrepe in tako ščitite zdravje
vsakega od nas!
Še naprej računamo na vašo disciplino in samoodgovornost!
Vaša ekipa vodstva Magna Steyr
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