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Skupina TALUM: Skrbno in odgovorno proti covid-19
Spoštovani poslovni partner,
v Skupini Talum smo uspešno poskrbeli za zdravje sodelavcev za zagotavljanje nemotenega procesa proizvodnje v spomladanskih mesecih letošnjega leta, ko smo se soočili z izzivi koronavirusa. S ponovno razglasitvijo epidemije v Sloveniji s
17. oktobrom smo znova pred podobnim izzivom kot spomladi. V svojem doslednem samozaščitnem delovanju, da
preprečimo širjenje virusa, v vseh mesecih od marca naprej nismo popuščali, zato smo prepričani, da bomo tudi
sedaj uspešno ohranili zdravje naših sodelavcev, ki je pogoj za neprekinjen proizvodni proces in pravočasne odpreme
kupcem.
Ukrepi, ki jih izvajamo v Talumu za zagotavljanje varnega in stabilnega poslovanja podjetja, so naslednji:
- Dosledno izvajamo vse samozaščitne ukrepe in z njimi povezana pravila obnašanja (pravilna uporaba mask povsod
v industrijski coni, visoka stopnja higiene rok, higiena kašlja, varnostna razdalja, merjenje temperature na vhodu
v industrijsko cono).
- Vzpostavili smo strogi varnostni način delovanja z zagotavljanjem neprekinjenega proizvodnega procesa in varnostno
rotacijo zaposlenih; kjer proces to dopušča, sodelavci delajo od doma.
- Povečali smo stopnjo dezinfekcije in čiščenja prostorov.
- V jedilnici smo omejili število sedežev, uvedli dosledno upoštevanje urnikov malice za dodatno omejevanje števila
oseb v prostoru ter uvedli dezinfekcijo neposredno pred prevzemom hrane. Na ustrezno varnostno razdaljo med
sodelavci opozarjamo s talnimi označbami, na mize smo namestili zaščitne pregrade.
- Vsi sestanki se izvajajo videokonferenčno, nujna interna izobraževanja v dovoljenem številu oseb in upoštevanju
potrebne varnostne razdalje.
- Vsi obiski v in izven tovarne so prepovedani (izjeme, ki so pogojene z zagotavljanjem nemotenega procesa proizvodnje,
potrdi uprava družbe).
- Z rednimi razgovori z dobavitelji in skrbnim gospodarjenjem zalog surovin zagotavljamo nemoten proizvodni proces
in s tem nemotene dobave izdelkov in storitev našim kupcem.
V spopadu z virusom covid-19 bomo uspešni skupaj! V Talumu smo odločeni, da bomo s svojimi izkušnjami in ukrepi
tudi v prihodnje zagotavljali neprekinjen proizvodni proces in s tem tudi izpolnjevanje naših obveznosti do vas. O
vseh novih dejstvih ali drugih spremembah vas bomo sproti obveščali preko naših sodelavcev s katerimi ste tudi sicer
v stiku.
Hvala, ker nam zaupate. Ostanite zdravi!
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