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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

všem bych Vám chtěl i touto cestou poděkovat za nasazení,
díky kterému stále vyrábíme, dodáváme a fungujeme jako
závod. Ať už pracujete v závodě nebo doma, děkujeme.

I přesto, že již nyní dochází k rozvolňování nařízených
opatření, chtěl bych Vás požádat, abyste se snažili i nadále
dodržovat základní hygienická opatření a respektovali
pokyny Krizového štábu ČR i COVID teamu v našem závodě.

S velkou pravděpodobností budeme i v příštích týdnech
aměsících vystaveni výskytu nemoci v závodě i mimo něj.
Naší snahou je přizpůsobit fungování závodu této nové
realitě a nastavit výrobní systém, ve kterémminimalizujeme
riziko plošného uzavření závodu. Vzhledem k tomu, že se
v tomto období dostáváme do sezóny, kdy už nyní posilujeme
řady našich zaměstnanců k zajištění požadovaného objemu
výroby, je zdraví všech kolegů prioritou číslo jedna.

V současné době pracujeme, v návaznosti na rozhodnutích
vlády, na plánu uvolňování opatření i v našem závodě. S tím
budete seznámeni v nejbližších dnech.

Ještě jednou děkuji za Vaše nasazení a spolupráci.

Jan Beneš, ředitel

S
polečnost Personna
International CZ
v NovýchModla-
nech u Teplic, pat-
řící do divizemezi-

národní společnosti Edgewell
Personal Care, nemusela v
době nouzového stavu kvůli
koronaviru zastavit výrobu
holítek, ani ji omezit. Dlou-
hodobě se řadí mezi stabilní
zaměstnavatele v regionu, a
to se daří, dle slov jejího ře-
ditele Jana Beneše, zachovat i
nyní.

Jaká je aktuální situace ve
firmě?
Přes prvotní obavy v tuto

chvíli poptávka po našich
výrobcích neklesá, objem
výroby jsme udrželi a v po-
sledních týdnech se nám ji
daří i navyšovat, a to také dí-
ky vynikající podpoře našich
zaměstnanců. I přes anti-
covidová opatření v zemích
EU počítáme s nárůstem vý-
roby během letní sezóny. V
minulých týdnech jsme pan-
demii zvládli velmi dobře a
nyní se chceme zaměřit na
plynulý přechod do normálu,
zajištění poptávky po našich
výrobcích během letní sezó-
ny. Aktuálně se připravujeme
na přechod do standardního
provozního režimu a po-
stupné rozvolňování někte-
rých proti-covidových opat-
ření, jako je návrat adminis-
trativních zaměstnanců zpět
do kanceláří, větší otevření
se návštěvám při současném
zachování standardních hy-
gienických pravidel apod.
Nutno však říci, že některá
opatření se u nás ve společ-

nosti stanou nedílnou sou-
částí každodenního života a
rušit je nebudeme.

Můžete být konkrétní?
Jedná se například o za-

chování počtu dávkovačů
dezinfekce, pravidelnou
dezinfekci společných pro-
stor, zvažujeme ponechat i
měření tělesné teploty na
vstupu termovizí. Již v po-
čátcích epidemie jsme při-
pravili spoustu podpůrných
opatření pro naše zaměst-
nance, jako je distribuce hy-
gienických potřeb, dezin-
fekčních gelů a ubrousků či
vitamínů našim zaměstnan-
cům. V tom stále pokračuje-
me. Další formou pomoci
našim zaměstnancům je do-
tované jídlo, které si naši za-
městnanci mohou odnést
pro svoji rodinu. Chceme
rovněž posílit kapacitu kli-
matizace i v souvislosti s no-
šením roušek. Dále také tes-
tujeme ochranné štíty, které

bychom v případě dobrých
výsledků, rádi nabídli našim
zaměstnancům jako alter-
nativu k rouškám.

Takže firma krizovou situaci
zvládla?
Stejně jako náš region si

také naše společnost vede v
této oblasti velmi dobře a
doposud jsme nezazname-
nali jediný případ výskytu
nemoci Covid-19. Navíc poté,
co se nám podařilo zajistit
potřebný objem ochranných
prostředků pro naše zaměst-
nance, obdarovala naše spo-
lečnost rouškami a dezin-
fekcí teplickou nemocnici či
bystřanský domov důchod-
ců. Připraveni jsme pomáhat
i nadále už proto, že jsme se
sami v předstihu zásobili
vším potřebným na základě
prvních informací o epidemii
koronaviru v Číně.

Kolik nyní firma zaměstná-
vá lidí a budete nabírat nové
zaměstnance?
Bez agenturních pracovní-

ků je to na devět stovek za-
městnanců, z toho 75 procent
žen. I letos se chystáme, na-
vzdory hrozící ekonomické
krizi, navýšit mzdy. Připravili
jsme rovněž náborovou
kampaň, s cílem zkvalitnit
náš tým. Perspektivní za-
městnání nabízíme přede-
vším operátorům výroby,
údržbářům či odborníkům
odmechaniků až po inženýry
nebo bezpečnostního tech-
nika. Myslím, že heslo naší
kampaněmluví za vše – Hle-
dáte jistotu? U nás jí najde-
te!“

Zástupci z řad zaměstnanců
společnosti Edgewell obdaro-
vali rouškami a dezinfekcí tep-
lickou nemocnici či bystřanský
domov důchodců.

Edgewell proti
epidemii

∙ posílení dezinfekčních pro-
středků v rámci závodu
∙ zvýšená dezinfekce všech
prostor v závodě i výměny
vzduchu na 60%
∙ vmaximální možnémíře
využívat home office
∙měření teploty termoka-
merou: všem zaměstnancům
přicházejícím do práce, 1x za
směnu
∙ distribuce roušek a rukavic
∙ kompletní dezinfekce haly
∙ distribuce vitamínu C všem
zaměstnancům
∙ distribuce dezinfekčních
vlhčených ubrousků

Kontakty na
společnost Edgewell

Personna International CZ
CTPark Teplice
Kateřinská 96
417 42 NovéModlany
Telefon: +420 774 434 933
www.edgewell.cz
www.edgewell.com

Hledáte jistotu? V Edgewellu ji najdete

www.edgewell.cz
www.edgewell.com

  www.facebook.com/EdgewellCZ/

  www.instagram.com/edgewellcz/


