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Jak čelíme této krizi

Dodržení opatření Světové zdravotnické organizace, Evropské unie a jednotlivých vlád
Rychlost reakce, schopnost se přizpůsobit a učit se
Pravidelné porady

Každodenní telefonické konference
(pondělí - neděle)
• 09:30 
• 13:30 

PRAVIDELNÉ 
PORADY

POŘAD JEDNÁNÍŘÍZENÍ

Každodenní spojení v rámci EU 
ohledně Covid-19 +
celosvětový tým

Telefonické konference v úterý 
a v pátek
• 11:00

Porada týmu Marka Welle –
Aktuální informace ohledně
Covid-19

Telefonická konference v pátek 
- 16:30

Aktuální informace ohledně
Covid-19 v evropských závodech

Každodenní telefonické 
konference (pondělí - pátek) 
- 17:00

Každodenní porada lídrů HR 
ohledně Covid-19

Globální 
řízení

Řídící výbor

Závody v 
rámci EU

Lídři HR 
Evropa
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Zdroje údajů a informací

Světová zdravotnická 
organizace
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Hlavní hygienická stanice 
v USA (CDC)

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/world-map.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/world-map.html


Jak se chránit před nákazou koronavirem

Myjte si 
důkladně a 

často ruce (20 
sekund mýdlem 
a teplou vodou)

Nedotýkejte 
se očí, nosu a 

úst

Při kašlání a 
kýchání si 

zakryjte ústa 
a nos

Používejte pouze 
papírové 

kapesníky, které 
po použití 
okamžitě 
vyhoďte 

Pokud máte 
příznaky 
nemoci, 

vyhýbejte se 
blízkému 

kontaktu s 
ostatními 

lidmi

Jak se můžu chránit před nákazou koronavirem?

Jaké jsou příznaky 
nákazy koronavirem?

Zvýšená teplota

Kašel

Dušnost
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Širší kontext 

Ve všech evropských zemích, kde máme výrobní
závody, byl vyhlášen nouzový stav.

Byla přijata opatření omezující pohyb osob.

Každý den se v jednotlivých zemích objevují
nové zprávy a jsou přijímána nová opatření.
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Interní komunikace 

Byly zakázány pracovní cesty partnerů.

Byl zdůrazněn význam dodržování pravidel
správné hygieny a směrnic pro cestování
týkajících se partnerů a jejich rodin.

Jednotlivým závodům bylo doporučeno dodržovat
doporučení vydávaná vládami a hygieniky jejich
zemí.

V našich komunikacích je zdůrazňován význam
dodržování soukromí a bezpečnosti dat partnerů.

Partneři na celém světě obdrželi emailem zprávy od
Rona Dunforda (prezidenta a generálního ředitele
společnosti Schreiber) a od François Salomona.
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Externí komunikace

Evropská rada zaměstnanců, stejně jako
komise pro bezpečnost a ochranu zdraví a
zástupci zaměstnanců v jednotlivých
závodech jsou informováni o přijímaných
opatřeních.

Všechny návštěvy našich závodů, včetně
dodavatelů, prodejců a zákazníků, musí být
předem schváleny.

Je prováděna pravidelná komunikace se
zákazníky ohledně našich opatření a plánů
pro zajištění kontinuity našich činností.
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Komunikace – tým řešící krizi Covid-19

Vytvořili jsme interní tým pro řešení koronaviru, který je v pravidelném
kontaktu s našimi závody, schvaluje řešení kritických situací a pomáhá závodům
při rozhodování o konkrétních opatřeních ohledně průběžně vznikajících situací.
Členové tohoto týmu jsou:

Mark Welle, Viceprezident a generální ředitel pro Evropu

William Knight, Viceprezident pro finance mimo USA

Laura Esteban, ředitelka lidských zdrojů pro Evropu

Každý den se konají 2 porady, které monitorují situaci 7 dní v týdnu. Jedna z
nich se koná dopoledne a účastní se jí všechny evropské závody a François, Mark,
William a Laura. Druhá se koná odpoledne a účastní se jí viceprezidenti všech
funkčních oblastí společnosti Schreiber na celém světě.

Pravidelné komunikace s provozními jednotkami pro řešení jednotlivých
případů.

Častá komunikace s našimi zaměstnanci ohledně hygieny - pomocí plakátů,
schůzek s lídry, intranetu The Source atd.
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Evropské ředitelství v Madridu funguje, ale
partneři pracují z domova. Mark, William a někteří
ředitelé tam občas po předběžném schválení
docházejí.

Od soboty 14. března jsou všichni partneři v
Evropě ve svých zemích; partneři dlouhodobě
pracující v cizině zůstávají ve svých
hostitelských zemích.

Osobně sledujeme našeho partnera z GBM v Itálii,
který pracuje z domova.

Pohovory s uchazeči o pracovní místa jsou
prováděny na dálku. Jejich návštěvy ve výrobních
závodech jsou omezeny na naprosté minimum.

Opatření přijatá v Evropské unii: 
Evropské ředitelství v Madridu
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Oddělení IS zajistilo nástroje nezbytné pro práci partnerů z
domova, včetně počítačů, VPN, Citrix a dalších nástrojů.

Je nabízeno doplňující školení pro použití nástrojů
umožňujících spolupráci na dálku a videokonference, jako jsou
WebEx, Jabber a Soft-telephony.

V případě potřeby jsou informační systémy rychle
aktualizovány s cílem umožnit použití nových nástrojů a
zvládat neočekávaná navýšení objemu přenášených dat.

Byly zavedeny pravidelné porady pro podporu ze strany
IS a častější monitorování situace, aby byla zaručena
dostupnost služeb IS pro vyšší počet partnerů, kteří v
současnosti pracují na dálku.

Opatření přijatá v Evropské unii: Informační systémy (IS)
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Každodenní porady mezi týmy kvality v Evropě a USA s cílem monitorovat
situaci, sdílet nejlepší postupy, vyjasňovat pochybnosti a definovat
směrnice. Týmy kvality vypracovaly Plán preventivní dezinfekce a
Směrnici pro dodržování bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými
osobami a předaly je všem našim závodům.

Specialisté v oblasti hygieny v evropských závodech vydali doporučení pro
použití dezinfekčních prostředků a pro jejich případné nahrazení, pokud
doporučené prostředky nebudou k dispozici.

Opatření přijatá v Evropské unii:
Kvalita, bezpečnost potravin a hygiena
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Naše výrobní závody přijaly preventivní opatření
požadovaná vládami jednotlivých zemí, společností
Schreiber a Mezinárodní zdravotnickou organizací.

Administrativní oddělení ve výrobních závodech
přijala organizační opatření pro minimalizaci počtu
partnerů, kteří zajišťují služby s fyzickou přítomností v
závodě; ostatní zaměstnanci pracují z domova. V
některých odděleních se partneři v závodě střídají.

Závodní lékaři a koordinátoři pro bezpečnost a ochranu
zdraví zajišťují ve spolupráci s lídry HR a řediteli závodů
ochranu zaměstnanců, kteří mají závažné chronické
zdravotní problémy. Pokud je to možné, tito
zaměstnanci mohou pracovat z domova, nebo jim je
zajištěna speciální ochrana.

V Portugalsku jsou pravidla přísnější a jiná než v
ostatních zemích. Je tam povinnost zajistit místnost pro
izolaci podezřelých případů a vláda rozhoduje o tom, co
dělat v případě, že má někdo příznaky nemoci nebo
pozitivní test na COVID-19.

Opatření přijatá v evropských závodech
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V závodech se začalo provádět střídání směn na linkách tak,
aby se zaměstnanci nepotkávali, s cílem omezit riziko plynoucí
ze sdílení šaten, denních místností apod. V některých závodech
byla rovněž prostorově uspořádána závodní jídelna tak, aby byli
partneři vzájemně odděleni.

Zavedli jsme účinnější a častější plán dezinfekce a čištění
provozních prostor se zaměřením na společné prostory
(například jídelny, šatny, sociální zařízení apod.) a na předměty,
kterých se dotýká větší počet osob (například píchačky k
označení příchodu a odchodu z práce, kliky, zábradlí, ovládací
panely strojů atd.).

Ve všech závodech byla provedena inventura materiálů
(opakovaně použitelné masky, jednorázové papírové masky,
ochranné rukavice, ochranné kombinézy, bezpečnostní brýle,
prostředky na dezinfekci povrchů, dezinfekční prostředky na
ruce, pokrývky hlavy, jednorázové pláště pro laboratoře).

Opatření přijatá v evropských závodech
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Program pro podporu zaměstnanců zavedený
ve všech zemích dne 13. dubna.

Schválení okamžitého vyplacení jednorázové
finanční částky pro všechny partnery na celém
světě.

Opatření přijatá s cílem podpořit naše zaměstnance
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