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BIULETYN DOTYCZĄCY COVID-19 – NAJNOWSZE INFORMACJE DLA 
PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH GAL BRONX 
 
Jak wszyscy wiemy, globalna pandemia COVID-19 jest poważna i szybko ewoluuje. Grupa 
zadaniowa ds. COVID-19 z uwagą monitoruje wszystkie nasze działania i stosuje się do najnowszych 
wytycznych CDC, czyli amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób, aby zapewnić możliwie najwyższy 
stopień bezpieczeństwa naszym pracownikom i zakładom. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za 
nadzwyczajny wysiłek naszej kadry w ciągu ostatnich kilku tygodni, aby utrzymać produkcję, co 
pozwala naszym społecznościom funkcjonować. Nasza praca bezpośrednio wspiera linie frontu walki 
z pandemią poprzez zapewnianie niezbędnego sprzętu dla szpitali, obiektów medycznych i innej 
infrastruktury o krytycznym znaczeniu.   
 
W związku ze zmieniającą się sytuacją w Bronksie podjęliśmy decyzję, że w tygodniu od 6 do 10 
kwietnia będziemy pracować przy ograniczonych funkcjach produkcyjnych. W tym okresie pracować 
będą wyłącznie ci pracownicy produkcyjni, z którymi skontaktowano się bezpośrednio w tej sprawie. 
Ograniczenie działalności produkcyjnej umożliwi samoizolację w tym okresie wszystkim tym 
pracownikom, którzy sądzą, że byli potencjalnie narażeni na kontakt z COVID-19. Celem 
minimalizowania potencjalnego rozprzestrzeniania się infekcji pracownicy, u których wystąpiły 
jakiekolwiek objawy choroby w tym czasie, proszeni są o samoizolowanie się w domach i zwracanie 
się o pomoc medyczną.  
 
Wszyscy pracownicy będą nadal otrzymywać wynagrodzenia zgodnie z zasadami przedsiębiorstwa. 
Najpierw wykorzystane zostaną niewykorzystane płatne dni wolne od pracy (z powodu choroby, 
urlopy na żądanie i urlopy wypoczynkowe), a pracownicy, którym nie pozostały już żadne dni wolne, 
otrzymają pełne wynagrodzenie. Świadczenia pracownicze nie ulegną żadnym zmianom w tym 
okresie.  
 
W zakładzie pracować będzie personel w zmniejszonym składzie w celu realizacji pilnych i 
najważniejszych zamówień. Zredukowany harmonogram pracy umożliwi ponadto przeprowadzanie 
dezynfekcji obiektów. Nadal będzie możliwy odbiór zrealizowanych zamówień i części serwisowych z 
naszego Centrum Obsługi Regionu Północnowschodniego (Northeast Regional Service Center) w 
normalnych godzinach pracy. Nasze zespoły obsługi klienta i obsługi technicznej w dalszym ciągu 
będą do dyspozycji klientów tak jak dotychczas. Wszystkie obiekty Vantage będą prowadzić 
normalne działania, aby móc obsługiwać naszych klientów.  
 
Pełnowymiarowy harmonogram produkcyjny zostanie przywrócony 13 kwietnia zgodnie z przyjętym 
wcześniej zmienionym harmonogramem (stały czterodniowy harmonogram prac). Wraz z 
przywróceniem normalnej działalności produkcyjnej, oprócz wszystkich obecnych zasad i środków 
wdrożone zostaną zwiększone środki bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników zakładów w 
Bronksie. Będą one obejmować:  

• Obowiązkowe kontrole temperatury ciała przeprowadzane przez pracownika działu HR 
przed każdą zmianą – pracownicy z objawami gorączki nie będą mieli wstępu do zakładu 

• Dostępność masek oddechowych 
• Wszyscy pracownicy będą musieli poświadczyć, że: 
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o Nie wykazywali żadnych znanych objawów w czasie poprzednich 72 godzin ani nie 
przebywali w pobliżu osoby z potwierdzonym lub podejrzewanym zachorowaniem na 
COVID-19  

o Rozumieją, jakie kroki zostały podjęte przez przedsiębiorstwo w celu złagodzenia i 
zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa i że rozumieją, jakie działania ONI SAMI 
muszą podejmować, aby zachować bezpieczeństwo: 
 Mycie rąk 
 Zachowywanie zasady niezbliżania się do innych osób 
 Unikanie witania się przez podawanie ręki 
 Nieprzychodzenie do pracy w razie złego samopoczucia 

 
Przykładamy ogromną wagę do zapewniania bezpieczeństwa naszym pracownikom i w dalszym 
ciągu będziemy przekazywać najświeższe informacje.  
 
Raz jeszcze dziękujemy za Waszą ciężką pracę i nieprzerwane starania w czasie tej 
bezprecedensowej sytuacji.  
 
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących treści tego komunikatu prosimy o kontaktowanie 
się z przydzielonym Partnerem biznesowym ds. kadrowych (Human Resources Business Partner) lub 
z kierowniczką Grupy zadaniowej ds. COVID-19 – Michelle Williams. 
 
Prosimy przyjąć najszczersze życzenia zdrowia i bezpieczeństwa dla Was i dla Waszych rodzin.  
 
Grupa zadaniowa ds. COVID-19 
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