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Warszawa, 14 marca 2020 roku.  

Szanowni Państwo, 

 

pandemia koronawirusa COVID-19 postawiła nas, jako pracodawcę i producenta,                    

w szczególnej sytuacji, która wymaga podejmowania nadzwyczajnych działań mających       

na celu ochronę zdrowia i życia naszych pracowników, ale również zapewnienie ciągłości 

prowadzenia naszej działalności.  

W celu koordynacji działań powołaliśmy Sztab Kryzysowy złożony z przedstawicieli 

kluczowych obszarów organizacji. Rozwój sytuacji jest przez nas na bieżąco monitorowany,   

a cała organizacja dostosowuje się do instrukcji rządu, GIS, zaleceń służb sanitarnych               

i medycznych, oraz reaguje na bieżąco na dynamicznie zachodzące zmiany.  

Do wszystkich pracowników skierowaliśmy zalecenia zachowania szczególnej ostrożności  

i uważności. Regularnie przypominamy zasady BHP i higieny, a także wskazujemy sposoby 

zgłaszania przypadków wystąpienia objawów infekcji oraz miejsca, w których szukać należy 

wiarygodnych i aktualnych informacji. Pracownicy mogą zgłaszać swoje pytania poprzez 

dedykowany adres mailowy, do swoich bezpośrednich przełożonych lub działu HR. 

W celu minimalizacji liczby kontaktów, zreorganizowaliśmy pracę m.in. przechodząc w tryb 

zdalny wszędzie gdzie to było możliwe, oraz dzieląc produkcję na wyizolowane obszary, 

pomiędzy którymi nie dochodzi do interakcji. Ograniczyliśmy do minimum wstęp na teren 

firmy, do odwołania rezygnujemy z bezpośrednich spotkań na rzecz środków komunikacji 

zdalnej (np. Skype, telefon, e-mail). 

Wszyscy nasi pracownicy mają oczywiście stały dostęp do niezbędnych środków higieny,      

w tym dezynfekujących. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy w sprzedaży terenowej, 

podjęliśmy działania zapewniające dodatkową ochronę naszym przedstawicielom 

handlowym. W ramach tych działań, przekazaliśmy im płyny dezynfekujące i rękawiczki 

jednorazowe oraz przedstawiliśmy zaostrzone wymogi bezpieczeństwa i higieny 

dostosowane do charakteru ich pracy.  

Podkreślamy, że zgodnie z aktualnym stanowiskiem Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności EFSA, który monitoruje sytuację związaną z wybuchem choroby 
koronawirusowej (COVID-19) nie ma dowodów na to, że żywność jest drogą lub źródłem 
przenoszenia koronawirusa. Jednocześnie informujemy, że standardy produkcyjne LOTTE 
Wedel niezależnie od sytuacji zakładają priorytetowe traktowanie kwestii bezpieczeństwa      
i higieny. Nasze standardy dotyczące bezpieczeństwa i jakości wykraczają ponad te 
wymagane prawem i obejmują np. stosowanie tylko przetworzonych surowców, poddanych 
obróbce termicznej. 
 

http://www.wedel.pl/
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Podejmowane przez nas kroki pozwalają na utrzymanie ciągłości operacyjnej i biznesowej. 
Czujemy się odpowiedzialni za ochronę wszystkich pracowników oraz zachowanie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy przy jednoczesnym utrzymaniu działalności firmy                 
w perspektywie długofalowej, co wiąże się także z zapewnieniem odpowiedniego poziomu 
produkcji i realizacji zamówień. Nasza firma będzie dostosowywać zasady funkcjonowania 
odpowiednio do rozwoju sytuacji. W razie potrzeby na bieżąco będziemy informować 
Państwa o najważniejszych decyzjach i zmianach.  
 
 
 

 
Maciej Herman  

Dyrektor Zarządzający LOTTE Wedel 
 

http://www.wedel.pl/

