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BULETINI I COVID-19 – GAL BRONX- PRODHIMI AZHURNIMI PËR 
PUNONJËSIT  

Tashmë siç janë të gjithë të vetëdijshëm, pandemia globale COVID-19 është serioze dhe po 
zhvillohet me shpejtësi. Forca e Punës (Task Force) e COVID-19 vazhdon të mbajë nën vëzhgim të 
afërt të gjitha operacionet tona, si dhe të ndjekë udhëzimet më të fundit nga Qendrat për Kontrollin e 
Sëmundjeve (CDC), në mënyrë që të mbajnë punonjësit dhe objektet tona të punës sa më sigurt që 
të jetë e mundur. Ne jemi mirënjohës për përpjekjet e jashtëzakonshme të fuqisë tonë punëtore gjatë 
disa javëve të fundit për të vazhduar prodhimin e produkteve që i mbajnë komunitetet tona në lëvizje. 
Puna jonë mbështet drejtpërdrejt vijën e parë të pandemisë duke siguruar pajisje thelbësore për 
spitalet, objektet mjekësore dhe infrastrukturën tjetër kritike.  

Si rezultat i situatës lokale që është në zhvillim në Bronx, ne kemi vendosur që për javën nga 6 Prill 
deri në 10 Prill, të veprojmë me funksione të reduktuara të prodhimit. Vetëm punonjësit e prodhimit, të 
cilët janë kontaktuar drejtpërdrejt do t'ju kërkohet të punojnë gjatë kësaj periudhe. Operacionet e 
reduktuara do t'i lejojnë të gjithë punonjësit që mendojnë se kanë pasur ekspozime të mundshme 
direkte ndaj COVID-19 të vetë-izolohen për atë periudhë. Për të zbutur përhapjen e mundshme të 
infeksionit, punonjësve u kërkohet të vetë-izolohen në shtëpi, si dhe të kërkojnë këshilla mjekësore 
nëse shfaqet ndonjë simptomë gjatë kësaj periudhe.  

Të gjithë punonjësit do të vazhdojnë të paguhen në përputhje me politikat e kompanisë. Ditët e 
paguara të pushimit të disponueshëm (ditët për sëmundje, ato personale dhe pushimet) do të 
përdoren së pari, dhe punonjësit pa ditë të mbetura do të bëhen të plotë. Përfitimet e punonjësve nuk 
do të ndikohen gjatë kësaj periudhe.  

Ne do të kemi një ekip me numër të reduktuar që do të vazhdojë të veprojë në kantier për të 
përmbushur urdhrat urgjente dhe thelbësore. Orari i shkurtuar do të lejojë gjithashtu rritjen e 
dezinfektimit dhe kushtet sanitare të objekteve të punës. Porositë e përfunduara dhe pjesët e 
shërbimit nga Qendra jonë e Shërbimit Rajonal Verilindor do të vazhdojnë të jenë në dispozicion për 
t’u marrë gjatë orarit të rregullt, si zakonisht. Shërbimet tona ndaj klientit dhe ekipet e ndihmës 
teknike vazhdojnë t'u shërbejnë klientëve tanë normalisht. Të gjitha objektet e tjera të punës të 
Vantage do të vazhdojnë funksionim pune të rregullt, ndërsa ne vazhdojmë t'u shërbejmë klientëve 
tanë.  

Ne do të kthehemi tek funksionimi i punës me orar të plotë prodhimi në 13 Prill, në përputhje me 
orarin e modifikuar të zbatuar më parë (orari i caktuar i prodhimit katër ditë). Përveç të gjitha 
politikave dhe masave ekzistuese, masa të rritura të sigurisë do të zbatohen për të gjithë punonjësit 
në Bronx, pas kthimit tek prodhimi i rregullt. Kjo do të përfshijë:  

• Kontrollet e detyrueshme të matjes të temperaturës të administruara nga Burimet Njerëzore 
(HR) para fillimit të çdo turni - çdo punonjës që shfaq simptoma të etheve nuk do të lejohet në 
kantierin e punës.  

• Disponueshmëria e maskave të frymëmarrjes  
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• Të gjithë punonjësit do të dëshmojnë:  
o Që ata nuk kanë simptoma të ditura gjatë 72 orëve të mëparshme ose nuk kanë qenë 

në afërsi të një rasti të konfirmuar ose të dyshuar me virusin COVID-19  
o Që ju kuptoni hapat që ndërmarrja ka ndërmarrë për të zbutur dhe zvogëluar përhapjen 

e virusit dhe të kuptoni hapat e nevojshëm që JU punonjësi reciprocikisht duhet të 
ndërmerrni për të qëndruar i sigurt:  
 Lani duart  
 Praktikoni distancimin shoqëror  
 Shmangni shtrëngimin e duarve  
 Mos ejani në punë nëse nuk ndiheni mirë  

Ne jemi jashtëzakonisht të përkushtuar në mbrojtjen e fuqisë tonë punëtore dhe do të vazhdojmë të 
ofrojmë azhurnime të rregullta.  

Edhe një herë, ju falënderoj për punën tuaj të palodhur dhe përpjekjet e vazhdueshme gjatë këtyre 
kohërave të papara.  

Ju lutemi mos ngurroni të kontaktoni Partnerin tuaj të Biznesit të Burimeve Njerëzore apo 
Udhëheqësen tonë të Forcës së Punës (Task Force) të COVID-19, Michelle Williams, nëse keni 
ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me përmbajtjen e këtij njoftimi.  

Urimet tona më të mira dhe më të sinqerta për shëndetin e plotë dhe sigurinë e të gjithë juve si dhe të 
familjeve tuaja.  

Forca e Punës (Task Force) e COVID-19  

 
 
 


