Jeg håber, at denne besked når dig, og at du og din familie har det godt og sikkert.
Jeg vil gerne dele de ekstraordinære forholdsregler med dig, som vi har taget på
vores fabrik med virkning fra mandag den 16. marts og foreløbig to uger frem.
Da vores medarbejderes sundhed og kontinuiteten over for vores kunder er af
allerhøjeste prioritet hos SALTO, har vi besluttet at minimere den personlige kontakt
på vores fabrik. Vi følger naturligvis rådene fra sundhedsmyndighederne.
I forlængelse af dette har vi taget følgende forholdsregler:
∙ Implementeret en “Work From Home (WFH)”-politik for alle funktioner, hvor det er
muligt, med undtagelse af de medarbejdere, som er direkte involveret i forskellige
produktions- og leveringsprocesser. Denne WFH-politik garanterer en vedvarende
kvalitet af vores support, og vores teams og systemer er fortsat parate til at yde den
bedst mulige service.
∙ Implementeret et nyt vagtskifte i produktionen, hvor vi har opdelt medarbejderne i
to vagter. Denne beslutning giver os mulighed for at opdele
produktionsmedarbejderne i mindre teams. Samtidig kan vi bedre varetage vores
medarbejderes sundhed, mens risikoen for større karantæner mindskes, skulle den
uheldige situation opstå, at en medarbejder bliver smittet.
I løbet af den sidste uge har vores medarbejdere knoklet og samarbejdet for at
forberede, implementere og acceptere disse ekstraordinære forholdsregler. I tider
som disse, bliver vores sande fællesskabsånd endnu engang bekræftet.
Alle vores kontorer rundt om i verden tager også alle de nødvendige forholdsregler,
for overalt at beskytte vores medarbejdere og medmennesker.
I løbet af årerne har vi haft mange udfordringer, og også denne gang er vi fast
besluttet på at imødegå denne krise.
Vi er om muligt endnu mere inspirerede og er klar til at tage endnu et hop (SALTO på
spansk) fremad.
Tak for din støtte, tålmodighed og loyalitet.
Javier Roquero / CEO

Jag hoppas den här informationen ska göra att du, din familj och dina vänner
känner er säkra och trygga.
Jag vill dela de extraordinära åtgärder som vi vidtar på vårt företag med start
måndag 16 mars och två veckor framöver.

Då hälsan hos våra anställda och kontinuitet för våra kunder är vår högsta prioritet,
har vi beslutat att minimera den fysiska kontakten på vårt huvudkontor. Vi följer
rekommendationerna från de lokala hälsomyndigheterna.

I linje med detta, har vi vidtagit följande åtgärder:
·
Implementera en “Arbeta hemifrån (Work From Home)” policy för
funktioner där det är möjligt. Undantaget är de som är direkt relaterade till
tillverknings- och leveransprocesser. Denna WFH-policy garanterar alla
supportfunktioner eftersom våra team och system är förberedda att
tillhandahålla bästa möjliga service på detta sätt.
·
Implementera ett andra produktionsskift och därmed dela arbetsstyrkan i
två team. Detta beslut gör att vi kan separera produktionsteamen i mindre
grupper och bättre skydda vår personals hälsa. Samtidigt kan vi försöka
undvika risken för karantän i större skala om någon i arbetsgruppen skulle bli
smittad.
Förra veckan samarbetade alla våra team obevekligt för att förbereda, genomföra
och även acceptera dessa extraordinära insatser. Det är vid sådana här tillfällen
som vår företagsanda visar sig stark ännu en gång.

Alla våra kontor runt om i världen, tar de beslut som behövs och rekommenderas
lokalt, för att skydda all vår personal överallt.
Vi har ställts inför många utmaningar under åren, även denna gång är vi fast
beslutna att besegra denna kris.
Vi är om möjligt ännu mer inspirerade och redo att ta ett hopp (SALTO på
Spanska) framåt.
Tack för ditt stöd, ditt tålamod och din lojalitet.
Javier Roquero / CEO

