Vážení zákazníci,
dovolte, abychom vás informovali o opatřeních, která jsme přijali v souvislosti s hrozbou viru COVID-19
(Koronavirus). Zároveň bych vás rád ujistil, že stále pracujeme ve 3 směnném režimu výroby a dál vyrábíme.
Samozřejmě jsme museli přijmout mimořádná opatření s cílem chránit naše zaměstnance a minimalizovat riziko
šíření koronaviru.
Od 6/3/2020 jsme přijali bezpečností opatření pro celou tiskárnu:
 zákaz veškerých externích návštěv, veškeré nutné návštěvy (akutní servis atd.) schvaluje v každém
jednotlivém případě přímo jednatel tiskárny
 všechny vchody do H.R.G. jsou 24 hod. zamčeny
 nikdo cizí nesmí do výroby ani do budovy tiskárny
 naši řidiči používají ochranné pomůcky a dbají na zvýšenou hygienu (zde se řídíme pokyny Ministerstva
zdravotnictví)
 všude v HRG používáme antibakteriální mýdlo
 na neurčito jsme pozastavili obchodní schůzky našich obchodníků (i ostatních zaměstnanců) s cílem
minimalizovat cestování zaměstnanců (zrušeny byly školení, plánované servisy i služební cesty)
 klienti mají pozastaven vstup do výroby (náhled k tisku apod.)
 u zaměstnanců (obchodní oddělení a finance), kde je to možné jsme nařídili home-office
 každé ráno se setkává krizová skupina (vedoucí oddělení), která řeší aktuální stav, a řeší jakékoliv
problémy
Očekávané komplikace ve výrobě: V současnosti nemáme žádné zdržení už přijatých zakázek. U nově
příchozích/zadaných zakázek s požadavkem na speciální papír (papír na objednávku) se může vyskytnou problém,
pokud nemáme papír ve skladech HRG, nebo není přímo ve skladech dodavatele v ČR. Všechny běžné papíry pro
běžnou zakázkovou náplň máme zajištěny.
Aktivity vedoucí k zabránění potíží: Tiskárna HRG se předzásobila s materiály pro výrobu. Jedná se o papír, barvy,
laky, a ostatní spotřební materiál pro tisk a dokončující zpracování. Opatření ohledně zajištění výroby/tisku jsme
udělali už v únoru, kdy začali média informovat o šíření viru. V tuto chvíli nemáme žádný nedostatek materiálů a
výroba probíhá standardně. Zásoby máme nad úrovní běžné produkce. Naši dodavatelé zatím nehlásí zpoždění
nebo problémy v dodávkách.
Opatření k zajištění dopravních kapacit: Máme vlastní dopravu, takže ochrana našich řidičů i vás našich klientů, je
pro nás priorita. Naši řidiči mají ochranné roušky a mají za povinnost dodržovat zvýšené hygienické zásady, nikde
se nezdržovat a dbát zvýšené opatrnosti při styku s cizími lidmi.
Věříme, že současnou mimořádnou situaci Vy i my zdárně přečkáme a brzy se vrátíme do normálního režimu. O
jakýchkoliv dalších změnách Vás budeme informovat.
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