Myślenice dn. 16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
Stanowisko TFKable Group wobec rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
TELE-FONIKA Kable SA ściśle monitoruje informacje związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i minimalizacji negatywnego wpływu na prowadzoną
działalność operacyjną spółek TFKable Group, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W spółkach Grupy zostały wprowadzone niezbędne środki zapobiegawcze, rekomendowane przez
krajowe i międzynarodowe ośrodki ochrony zdrowia. Działania te będą na bieżąco aktualizowane.
W TFKable Group obowiązują ponadto dedykowane procedury awaryjne, pozwalające na zachowanie
ciągłości produkcji i dostaw przyjętych oraz realizowanych zamówień. Tym samym, na dzień
16 marca 2020 r. przyjęte przez nas środki są adekwatne do sytuacji i nie mają negatywnego wpływu
na prowadzoną, bieżącą działalność operacyjną.
Jednakże, z uwagi na wciąż dynamiczną sytuację oraz możliwe i wprowadzane przez naszych partnerów
ograniczenia w dostawach będziemy na bieżąco informować o zaistniałym potencjalnym ryzyku
zakłóceń w zarządzaniu łańcuchem dostaw, a pośrednio utrzymania ciągłości produkcji i realizacji
zamówień. Zwracamy także uwagę, na mogące się pojawić – w przypadku niekontrolowanego rozwoju
epidemii - dodatkowe regulacje władz poszczególnych państw lub Unii Europejskiej, mogące mieć
wpływ na funkcjonowanie zakładów pracy i efektywność łańcuchów logistycznych.
Naszym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa zdrowia naszych pracowników i partnerów oraz
ciągłości pracy i procesów, dlatego też pomimo wprowadzonych środków zapobiegawczych, w tym
zapewnienia przepływu w łańcuchu dostaw, każde dodatkowe zamówienie, będziemy potwierdzać
według aktualizowanych na bieżąco wolnych mocy produkcyjnych oraz harmonogramu dostępnych
surowców i materiałów używanych do produkcji.

W celu ograniczenia ryzyka dla naszych pracowników i partnerów w spółkach Grupy TFKable,
wprowadzono do odwołania niniejsze zasady postępowania:
•

•
•
•

Międzynarodowe i krajowe spotkania - wszystkie podróże międzynarodowe oraz krajowe są
ograniczone – wprowadzono korzystanie z alternatywnych rozwiązań w ramach połączeń
konferencyjnych i wideo.
Spotkania branżowe - pracownicy Grupy nie mogą uczestniczyć w zewnętrznych
konferencjach, sympozjach lub szkoleniach.
Zewnętrzni Goście odwiedzający spółki Grupy – zaplanowane spotkania m.in. również te
dotyczące FAT, audytów i szkoleń zostają przełożone.
Praca na zasadach home office – dla części naszych pracowników wprowadziliśmy pracę
zdalną – prosimy o kontakt głównie telefoniczny, mailowy lub innymi kanałami
elektronicznymi.

Zmiany te są natychmiastowe i będą obowiązywać do odwołania

