Warszawa, 2020-03-11

OŚWIADCZENIE SODEXO

Dbając o najwyższe standardy świadczenia usług, Sodexo Benefits and Rewards
Services Sp. z o.o. oświadcza, że na bieżąco monitoruje i weryfikuje potencjalne
zagrożenia wynikające z możliwości rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19.
Jako organizacja, wdrożyliśmy odpowiednie procesy zapewniające ciągłość
łańcucha dostaw i realizacji naszych usług. Ponadto, dochowaliśmy należytej
staranności w zakresie pozyskania wiedzy o działaniach i świadomości ryzyka
związanego z wirusem COVID-19 u naszych pracowników, kluczowych
dostawców oraz partnerów biznesowych. Wśród podjętych działań są między
innymi:
•

Od 25 lutego b.r. wstrzymaliśmy wszelkie międzynarodowe podróże lotnicze oraz inne
środkami transportu publicznego / masowego.

•

Każdy pracownik po podróży zagranicznej (do obszaru zagrożonego ryzykiem) jest
poddany kwarantannie.

•

Wdrożyliśmy wszelkie rekomendowane standardy ochrony zdrowia i zapewnienia higieny
osobistej naszych pracowników oraz ich miejsca pracy, w tym także wspólnych
przestrzeni dostępnych dla odwiedzających nas gości.

•

Nie bierzemy udziału w wydarzeniach publicznych, konferencjach, szkoleniach,
przenosimy wszystkie kluczowe spotkania biznesowe na wideokonferencje.

•

Stale monitorujemy i dostosowujemy naszą politykę wewnętrzną do oficjalnych
wytycznych uprawnionych organów.

•

Co najważniejsze, jako zaufany partner, nadal dostarczamy naszym klientom usługi na
standardowym, wysokim poziomie zapewniając zarówno bezpieczne warunki pracy jak i
dostępność pracowników.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że zdrowie, bezpieczeństwo i dobre
samopoczucie naszych pracowników, klientów oraz dostawców pozostaje naszym
najwyższym priorytetem.

Wprowadzamy niezbędne środki zapobiegawcze, zgodnie z wytycznymi lokalnych
władz, mające na celu minimalizację ryzyka utraty zdrowia i bezpieczeństwa
naszych pracowników oraz obsługiwanych przez nas klientów i użytkowników.
Podjęliśmy rekomendowane działania profilaktyczne (zgodnie z zaleceniami
WHO), mające na celu zminimalizowanie ryzyka zachorowania, w tym:
•

częste mycie rąk wszystkich pracowników z użyciem środka dezynfekującego,

•

używanie rękawiczek w przypadku kontaktu z przesyłkami zewnętrznymi,

•

unikanie przebywania w miejscach szczególnie zagrożonych możliwością zarażenia

•

unikanie kontaktów z przedmiotami przenoszącymi infekcję (np. GOTÓWKĄ)

•

Zalecenie korzystania z rozwiązań technologicznych do celów komunikacyjnych
(organizowanie spotkań online zamiast osobistych, praca zdalna)

•

W przypadku wystąpienia objawów infekcji (kaszel, gorączka, uczucie rozbicia, bóle
mięśni, osłabienie) zalecenie pozostania w domu i skorzystania z procedur zawartych na
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/

Jesteśmy także w ciągłym kontakcie z naszymi kluczowymi partnerami i
dostawcami w celu zapewnienia przez nich stabilności łańcucha dostaw.
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