V Borovanech 19. března 2020

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VIROVÝM ONEMOCNĚNÍM COVID‐19

Vážení obchodní partneři, kolegyně a kolegové zaměstnanci, dámy a pánové,
na základě měnící se situace, ve snaze chránit zdraví nás všech a v kontextu s rozhodnutím vlády ČR, přistupujeme k aktualizaci
opatření, která jsme přijali v souvislosti s virem COVID‐19.
Za klíčové stále považujeme osobní zodpovědnost a přispění každého z nás, používání zdravého rozumu, preventivního
přístupu a dodržování zvýšené hygieny. I přes snahu zajistit pro naše zaměstnance dostatek ochranných pomůcek závisí ochrana
každého z nás ve velké míře na přijímání osobních a často triviálních opatření (např. ochrana úst a nosu šátkem namísto
nedostupných roušek).
Společnost LB Cemix vyrábí, pracuje a expeduje smluvním odběratelům ze všech svých expedičních míst bez omezení, pouze
se zavedenými preventivními opatřeními.
Všichni naši pracovníci a obchodní zástupci jsou vám k dispozici prostřednictvím telefonické nebo e‐mailové komunikace.
Kromě již známých opatření (zákazy zahraničních cest a výrazná restrikce pohybu osob mezi našimi lokalitami, zrušení mítinků,
školení a minimalizace osobních schůzek a jednání pro naše zaměstnance, odklad osobních jednání s externími partnery, …)
rozšiřujeme nyní i nároky pro další vstup do našich expedičních míst. S okamžitou platností platí, že:


Všichni řidiči kamionové a ostatní dopravy musí mít při vstupu do závodu ochrannou roušku a pokud jí nedisponují,
musí si zabezpečit náhradní variantu – šátek apod. Dále musí respektovat všechny lokální pokyny zprostředkované při
vjezdu/u vchodu do závodu.



Je omezen vstup všech externích osob do našich závodů a poboček. Plánované schůzky, školení a konzultace byly odloženy.
Pokud by schůzka byla nezbytná z důvodu zabezpečení chodu společnosti, musí být předem odsouhlasena jednatelem
společnosti.



Není možný prodej ani vstup žádným koncovým zákazníkům (osoby bez IČO).



Všichni zaměstnanci a osoby pohybující se v našich závodech dodržují veškerá preventivní bezpečnostní opatření
doporučovaná vládními nařízeními a hygienou.

Děkujeme vám všem za pochopení a přejeme pevné zdraví.
Za vedení společnosti

Ing. David Vašíček
jednatel společnosti

