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# Zdrowie i profilaktyka
Najważniejsze informacje o środkach ochronnych anty-Covid19
Środki ochrony anty-Covid19 (maseczki oraz rękawiczki) może pobrać z magazynu
odzieżowego jedna, wyznaczona z działu osoba.
Materiały pobierać można MAKSYMALNIE raz na 3 dni robocze na podstawie
wypełnionego formularza.
To pierwsze dni wspólnej pracy w obecnych warunkach – prosimy o cierpliwość i
wyrozumiałość.

Rękawiczki
•
•
•

•

Rękawiczki nie są przeznaczone do wielogodzinnego użytku.
Z rękawiczek korzystaj tylko wtedy gdy jest to niezbędne.
Noszenie rękawiczek nie zastępuje mycia rąk! To częsta i
dokładna higiena są podstawowym zachowaniem, które chroni
nas przed zachorowaniem.
Pamiętaj, że zbyt długie korzystanie z rękawiczek może
powodować podrażnienia i uszkodzenia skóry rąk.

Maseczki
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o korzystanie wyłącznie z
maseczek wydawanych przez magazyny odzieżowe na terenie
zakładów.
Nie musisz mieć maski jeśli:
Musisz mieć maskę jeśli:
• przebywasz sam w
• przemieszczasz się po
pomieszczeniu
zakładzie
• idziesz w miejsce gdzie mogą
• jesteś w bezpiecznej
odległości od innych osób i
gromadzić się ludzie
nie masz możliwości zarażenia• rozmawiasz z innymi bez
innych
zachowania bezpiecznego
odstępu
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# IT
Zmiany w pracy grupy ServiceDesk, wsparcie Iphone
Pragniemy poinformować, że w dniach 20-24.04.2020 w godzinach 06.00 – 18.00
wsparcie będzie świadczone zdalnie.
W dniu dzisiejszym dodatkowo pełnimy dyżur w godzinach 06.00 – 14.00 w biurze IT
- 01_01_19.
Jesteśmy dostępni pod numerami telefonów 61 876 1795, 61 887 2795 i adresem
email servicedesk@vw-poznan.pl
W przypadku problemów z urządzeniami Apple prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 735 991 411. Wsparcie w godzinach 07.00 – 15.00.
W przypadku potrzeby kontaktu z firmą Verbicom prosimy o kontakt pod numerami
telefonów:
735991090,
735991070,
735991913.
Serwisanci są dostępni w godzinach 07.00 – 15.00. Po tej godzinie, wsparcie
dostępne tylko pod numerami telefonów: 876 19 99 lub 600021999.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Tel.: 1795, 2795
E-Mail: servicedesk@vw-poznan.pl

