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              Szanowni Państwo, 
 
 

Pragniemy poinformować o wybranych decyzjach podjętych przez Zarząd Spółki 
Modern Metal Sp. z o. o. w związku z zagrożeniem epidemicznym występującym w naszym 
kraju i mającym wpływ na działalność Spółki.  

 
Priorytetem dla Zarządu Spółki jest zdrowie pracowników Spółki  oraz 

zapewnienie ciągłości produkcji na wszystkich jej etapach. 
   
Biorąc to pod uwagę,  Zarząd Spółki podjął szereg działań prewencyjnych mających 

na celu minimalizację ryzyka zarażenia się COVID-19.  
 
Do najważniejszych z nich należą:  

1. Wzmożone przestrzeganie zasad higieny i zachowania dystansu przez 
pracowników Spółki poprzez: 

➢ Unikanie kontaktu fizycznego (rezygnacja z uścisku dłoni, zwiększony dystans 
między stanowiskami pracy itd.); 

➢ Zasłanianie ust podczas kichania/kaszlenia (np. łokciem), a po tej czynności 
dezynfekcja lub dokładne umycie rąk;  

➢ Dezynfekcję rąk przed wejściem i wyjściem z firmy, a także po każdej czynności 
narażającej na potencjalny kontakt z wirusem (np. korzystanie z toalety, kontakt 
z gotówką itd.). 
 

2. Zmiana organizacji przyjęć towarów, materiałów itd. oraz wydawania 
półproduktów oraz wyrobów gotowych. 

➢ Wprowadza się kategoryczny zakaz witania się uściskiem dłoni i/lub innym 
kontaktem fizycznym z przedstawicielami firm logistycznych,  kontrahentami, 
klientami itd.; 

➢ Nakazuje się  zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 
1,5m;  

➢ Wprowadza się prewencyjny zakaz wstępu na teren Spółki dla osób z objawami 
przeziębienia (np. katar, kaszel, podwyższona temperatura, zły stan ogólny);  

➢ Czas przebywania kierowców i osób im towarzyszącym na terenie Spółki  
zostaje zredukowany do absolutnego minimum czasowego; 

➢ Wprowadza się nakaz przebywania kierowcy i osób mu towarzyszących w 
kabinie samochodu. Wyjątek stanowi:  
- odbezpieczanie ładunku, 
- zabezpieczanie ładunku, 
- pomoc przy rozładunku lub załadunku. 

 
3. Odwołanie spotkań z partnerami biznesowymi 

Odwołuje się na czas nieokreślony:  
➢ Wszystkie spotkania zewnętrzne przeprowadzane przez pracowników Spółki z  

pracownikami innych Firm, kontrahentów, dostawców itd.; 
➢ Wszystkie spotkania wewnętrzne, które miałyby się  odbyć się na terenie Spółki  

w tym audyty wewnętrzne dla nowych partnerów itd.  
             
           Preferuje się kontakty zdalne: telefoniczne, e-mailowe, spotkania online.  
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Spotkania absolutnie konieczne i wymagane przepisami prawa mogą się odbyć 
wyłącznie w sprawach bardzo pilnych i tylko po wcześniejszym umówieniu 
i przygotowaniu pomieszczenia do wizyty osoby lub osób z zewnątrz. Takie osoby 
będą podlegały rejestracji, ponadto muszą zgłosić, jeżeli przebywały w strefach o 
podwyższonym zagrożeniu i/lub miały kontakt z osobą zarażoną, potencjalnie 
zarażoną czy przebywającą na kwarantannie. Wejście na teren Spółki będzie wiązało 
się ze zmierzeniem temperatury ciała, zdezynfekowaniem dłoni oraz z zasłonięciem 
ust i nosa.  
 
Osoby posiadające zaświadczenie lekarskie, pozwalające na nie zasłanianie ust 
i nosa w strefie publicznej, nie będą wpuszczane na teren Spółki – ich obsługa 
będzie się odbywać wyłącznie bezkontaktowo. 
 
 
W tej wyjątkowej i dla wszystkich niewątpliwie trudnej sytuacji, liczymy na Państwa 

zrozumienie oraz dostosowanie się do zasad obowiązujących w naszej Spółce.  
 
 
 
 

                                  Prezes Zarządu 
 

                                   Ewa Triebert  


