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V Praze dne 1.9.2020

Vážení obchodní partneři,

V zájmu ochrany zdraví svých zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a celé populace zavádí
naše firma tato opatření. Platnost od 1.9.2020 8:00 SEČ.

Kanceláře jsou otevřeny a jejich provoz je částečně omezen, pracovníci kteří pracují v režimu home-
office jsou dostupní na emailu a telefonu.

Návštěvy kanceláře doporučujeme omezit pouze na nezbytné úkony a prioritně využít jiného
kontaktu. Návštěvníci kanceláří jsou povinni před vstupem podepsat čestné prohlášení týkající se
Coronaviru.

Veškerá školení, semináře a konzultační schůzky u zákazníka nebo obchodního partnera
jsou platné s omezením dle oficiálních vyhlášek ministerstva zdravotnictví.

Technické oddělení a servisní oddělení omezuje svůj provoz dle oficiálních vyhlášek ministerstva 
zdravotnictví, primárně na nezbytné úkony havarijních, reklamačních a udržovacích úkonů 
na zakázkách.

Dodavatelské termíny mohou být operativně měněny v závislosti na dodávkách a obchodním rytmu
našich dodavatelů a možností výrobních kapacit.

Pro činnost na stavbách platí zvýšené riziko nákazy. Montérům a výrobnímu personálu se nařizuje
maximálně omezit styk s neprověřenými osobami na vzdálenost kratší jak 2m a na dobu delší jak 15
min. Používat ochranné pomůcky, maximálně dbát na hygienu s používáním desinfekce. Pro cesty do
práce a z práce využívat především vlastní dopravu.

V případě podezření na nákazu se nařizuje všem zaměstnancům okamžitě nastoupit na 10 
denní karanténu, oznámit tento stav zaměstnavateli, vyhledat lékařkou pomoc. Dtto platí 
také pro subdodavatele.

Věříme, že tato opatření, která jsme přijali v zájmu ochrany zdraví přijmete s pochopením. Rádi
bychom vás ujistili, že i v tomto režimu se vynasnažíme poskytovat našim zákazníkům kvalitní
dodávky a servis. O případných změnách, nebo rozšíření v souvislosti s opatřením vlády ČR a
krizových štábu ČR, vás budeme informovat.

Přejeme pevné zdraví a doufáme, že se nám podaří tuto situaci vyšší moci úspěšně překonat a brzy
plně obnovit běžný provoz.

Vít Srba, výkonný ředitel Ekoreex Praha s.r.o.

Schválil Ivan Balej, jednatel Ekoreex Praha s.r.o.


