Informacja dla Klientów
Corona-Virus / Covid-19

Augsburg, 20.03.2020

Drodzy Partnerzy handlowi, drodzy Klienci
Codziennie otrzymujemy nowe raporty o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, co
wpływa znacznie na nasze życie zawodowe i prywatne.
Wybraliśmy taki właśnie sposób przekazania Państwu informacji - sposób otwarty i
partnerski o wszystkich środkach obecnie rozwiązanych przez naszą firmę.
Naszym pierwszorzędnym celem jest ochrona zdrowia i samopoczucie wszystkich
naszych klientów, dostawców oraz naszych pracowników, tak dobrze jak to tylko
możliwe, a jednocześnie utrzymanie naszych usług według ściśle określonych
procesów jak najlepiej jak tylko to możliwe.
Został powołany zespół Corona Task Force, w którego skład wchodzi m.in. zarząd.
Zespół został powołany żeby był zdolny do reakcji na rozwój wydarzeń tak szybko jak
to tylko możliwe, jak również zdolny do rekomendacji, które pochodzą od ekspertów.
Celem zespołu jest działać z najwyższym możliwym poziomem bezpieczeństwa.
Wszystkie trzy zakłady produkcyjne grupy PCI (Augsburg, Hamm i Witenberga) są
otwarte i pracują zgodnie z planem tak, że niezawodne zaopatrzenie i dostawa do
naszych klientów i partnerów biznesowych we wszystkich obszarach sprzedaży w
naszej sieci produkcyjnej i logistycznej.
Jesteśmy również przygotowani na możliwe „wąskie gardła” u naszych dostawców
surowców, które są w chwili obecnej nieprzewidywalne, a w tej chwili są monitorowane
codziennie.
Podjęliśmy wiele środków ostrożności, aby procesy w naszych zakładach przebiegały
możliwie płynnie w danych okolicznościach. Dla Państwa i naszej ochrony wszystkie
osobiste wizyty w naszych fabrykach oraz wszystkie nadchodzące terminy szkoleń i
seminariów zostały anulowane do odwołania.
Nasi Doradcy Techniczno-Handlowi oraz Technicy zastosowań są dostępni dla
Państwa w każdym momencie telefonicznie i w kontakcie e-mail. Jeśli jest potrzebny
kontakt na budowie w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt z lokalnym Doradcą
Techniczno-Handlowym. Listę z kontaktami znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.pci-polska.pl/kontakt.html
Jednocześnie zapraszamy do śledzenia naszego fanpage na Facebook: https://plpl.facebook.com/pcipolska/.
Znajdą tam Państwo porady techniczne oraz praktyczne stadium przypadków
prowadzone przez naszych Techników Zastosowań
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Oczywiście będziemy Państwa informować o rozwoju wydarzeń i koniecznych
podjętych środkach tak szybko jak to możliwe.
Dbajcie Państwo o siebie, swoje rodziny i pracowników!
Badźcie ostrożni i zdrowi!
Z poważaniem,
Państwa PCI Augsburg GmbH

Marc C. Köppe
Prezes Zarządu
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