Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że w związku z ryzykiem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19
firma OEX E-Business sp. z o.o. podjęła wszelkie możliwe działania prewencyjne w celu
zminimalizowania zagrożenia wystąpienia infekcji w obiektach magazynowych i biurach spółki.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz ogólnie przyjętymi zasadami dobrych praktyk Zarząd
naszej firmy podjął szereg działań ograniczających ryzyko infekcji, dlatego też wdrożyliśmy co
następuje:
1) Kontrola ruchu osobowego w magazynie:
a) Ograniczenie wizytacji w magazynach przez osoby nie zatrudnione w spółce w okresie od
11.03.2020 do odwołania,
b) Ograniczenie dostępu kierowców do pomieszczeń biurowych i magazynowych.
2) Środki zapobiegawcze w obiektach biurowych i magazynowych:
a) Zarówno nasi Klienci jak i pracownicy magazynowi oraz pracownicy administracji biurowej są
kontrolowani przez przeszkolonych pracowników naszej firmy poprzez:
i) wywiad dotyczący podroży zagranicznych w ciągu ostatnich 2 tygodni,
ii) wywiad dotyczący kontaktu z osobami z podejrzeniem infekcją wirusem COVID-19,
iii) kontrolę wejścia do pomieszczeń biurowych i magazynowych z obostrzeniami dotyczącymi
stanu zdrowia i pomiarów temperatury.
3) Pomieszczenia biurowe i magazynowe są zaopatrzone w:
a) dyspensery zawierające środki antyseptyczne,
b) maseczki ochronne,
c) instrukcje mycia rąk i dezynfekcji.
4) Pozostałe:
a) Pracownicy firmy OEX E Business sp. z o.o. mający możliwości pracy zdalnej są zachęcani do
wyboru takiego trybu pracy,
b) Pracownicy firmy OEX E Business sp. z o.o., u których występują objawy kaszlu i podwyższona
temperatura mają bezwzględny zakaz stawiania się biurach i magazynach spółki.
Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że podejmiemy wszystkie konieczne działania w celu
utrzymania dotychczasowego poziomu świadczonych usług, wyłączając usługi, które nie są zależne od
decyzji naszego przedsiębiorstwa.
Zapewniamy także, że będziemy indywidualnie i na bieżąco informować Państwa o kolejnych krokach
prewencyjnych a także o wszystkich sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bieżące operacje
magazynowe i dystrybucyjne.
Zwracamy się prośbą o ograniczenie do odwołania wizytacji i audytów w naszym magazynie oraz
spotkań biznesowych.
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