Ik hoop dat dit bericht u, uw familie en vrienden in goede en veilige omstandigheid bereikt.
Hierbij deel ik met u de buitengewone maatregelen die wij als SALTO Systems vanaf
maandag 16 maart en voor komende periode van 2 weken in onze fabriek nemen.
Omdat de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit voor onze klanten een
topprioriteit is bij SALTO, hebben we besloten om het fysieke contact in de hele fabriek tot
een minimum te beperken. We volgen hiermee uiteraard het advies van de
gezondheidsautoriteiten op.
In gevolg hiervan hebben we per direct de volgende maatregelen genomen:
•

Er is een “Work From Home (WHF - Thuiswerk)” beleid ingevoerd voor alle functies
waarvoor dit mogelijk is met uitzondering van de functies die rechtstreeks verband
houden met de verschillende productie- en leveringsprocessen. Dit WFH-beleid
garandeert alle ondersteunende functies, aangezien onze teams en systemen
voorbereid zijn om de best mogelijke service te blijven verlenen.

•

We hebben een tweede productieploeg ingevoerd, waardoor het huidige
personeelsbestand in twee ploegen wordt verdeeld. Deze beslissing stelt ons in
staat om het productieteam op te splitsen in kleinere teams. Dit maakt het mogelijk
om de gezondheid van onze teamleden beter te beschermen en tegelijkertijd het
risico op grotere quarantaines, in het ongelukkige geval dat een teamlid besmet zou
raken, te verminderen.

De afgelopen week hebben onze teams continue (samen-) gewerkt om deze buitengewone
maatregelen voor te bereiden, uit te voeren en ook te accepteren. In tijden als deze werd
onze ware instelling opnieuw bevestigd.
Al onze kantoren over de hele wereld nemen alle nodige maatregelen om onze mensen
overal te beschermen.
In deze jaren hebben we veel uitdagingen gehad, en ook deze keer zijn we vastbesloten om
deze crisis te overwinnen.
We zijn door de huidige situatie nog meer geïnspireerd geraakt en maken ons klaar om nog
een “Sprong vooruit” (SALTO) te gaan maken.
Bedankt voor uw steun, geduld en loyaliteit.
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