Společně vytváříme výjimečná pracoviště. I když tato pracoviště mohou vypadat velmi
odlišně od toho, na co jsme zvyklí.
Kimberly-Clark Professional usiluje o to stát se vaším důvěryhodným partnerem při budování
pracovišť tak, aby byla bezpečná, zdravá a produktivní. Tato mise nebyla nikdy tak důležitá,
protože pracujeme společně v době bezprecedentních výzev pandemie COVID-19.
Naše priorita číslo 1 je jako vždy zdraví a bezpečnost našich mimořádných zaměstnanců a
loajálních zákazníků po celém světě. Podnikli jsme mnoho rázných kroků, které pomohou
minimalizovat riziko vystavení se nemoci, včetně zavedení nových postupů v našich závodech a
distribučních centrech a omezit tak návštěvy a zajistit bezpečnou vzdálenost. Také jsme zavedli
protokoly k hloubkovému čištění, omezili jsme cestování a zavedli jsme práci z domova, pokud
je to možné.
Jsme si velmi vědomi toho, že svět potřebuje naše produkty jako nikdy předtím. Abychom
naplnili tento nárůst poptávky, významným způsobem jsme navýšili výrobu a pracujeme 24
hodin denně, abychom zajistili dostupnost našich produktů tam, kde a kdy jsou třeba nejvíce.
Na přední příčce seznamu jsou hrdinky a hrdinové pracující ve zdravotnictví a pečující o staré,
které podporujeme v době krize přednostně.
Navzdory těmto snahám si uvědomujeme, že poptávka po našich produktech, které jsou
důležité pro zvládnutí této mise, mohou v určitou dobu překročit naši schopnost je dodávat.
Chápeme, jakou výzvou toto může být, a děláme vše v rámci našich schopností, abychom vám
pomohli během této doby enormní zátěže. Náš závazek vůči našim zákazníkům a uživatelům
nezmizel.
V souladu s našimi hodnotami pracujeme v rámci našeho odvětví a komunitních partnerů,
abychom stanovili, jak můžeme co nejlépe pomoci našemu globálnímu působení a zdrojům a
podpořili jsme tak ty, jejichž úkolem je zajistit základní péči. V průběhu nadcházejících dnů a
týdnů se podělíme s vámi o více informací.
Děkujeme našim zaníceným zaměstnancům, zákazníkům a partnerům za vše, co děláte a čím
nám pomáháte podpořit naše komunity a sebe navzájem. Těší nás, že jsme součástí této
snahy. Společně to zvládneme.
Pro více informací o COVID-19 navštivte prosím www.who.int/.

