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COVID-19 (Corona) – Informacja dla dostawców
Szanowni Partnerzy Biznesowi,
Dalsze rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i związane z tym obostrzenia na
poziomie krajowym oraz międzynarodowym o różnej charakterystyce prowadzą
do coraz bardziej krytycznej sytuacji ogólnej.
W chwili obecnej nasze marki oraz zakłady planują i oceniają intensywnie
ewentualne scenariusze rozruchu po Świętach Wielkanocnych. Według aktualnej
sytuacji postój w zakładach będzie trwał co najmniej do końca 16 tygodnia
kalendarzowego (w przypadku odlewni do 15 tygodnia kalendarzowego).
Prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia otrzymacie Państwo, poprzez
znane Państwu systemy dedykowane wywoływaniu dostaw oraz osoby
kontaktowe w Działach Fachowych, dopasowany plan produkcyjny zakładów.
Prosimy Państwa w dalszym ciągu o regularne sprawdzanie dyspozycji (wywołań)
odnośnie Państwa zdolności dostaw i dostosowania się elastycznie do nowej
sytuacji ze wszystkimi możliwymi środkami. Prosimy o analizę Państwa procesów
materiałowych i zapewnienie zaopatrzenia w kontekście całości Państwa łańcucha
dostaw wraz z uwzględnieniem surowców. W celu szczegółowych informacji
prosimy o kontakt z odpowiedzialną osobą z Działów Logistyki lub Działów
Fachowych w naszym zakładzie.
Również w przypadku ryzyka dot. dostaw prosimy bezzwłocznie o informację do
odpowiedzialnej za Państwa zakres dostaw osoby kontaktowej z Działu Logistyki,
Działów Fachowych lub Zakupów.
Informacje specyficzne dla danego zakładu co do ponownego uruchomionego
procesu dostaw/ rozruchu (np. osoby kontaktowe, regulacje odnośnie czasu
księgowania dostaw, czas odbioru u dostawcy) będą przekazywane dostawcom
oraz spedytorom przez zakłady za pomocą oddzielnych komunikatów z zakładu.
Cały czas sprawdzany jest scenariusz planowanego ponownego rozruchu w
uzależnieniu od dalszego rozwoju pandemii COVID-19 oraz jej wpływu na nasz
globalnie połączony przemysł. W tej, dla nasz wszystkich szczególnej sytuacji,
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Strona 2
prosimy Państwa o elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającej się
sytuacji oraz wdrożenie wszystkich koniecznych środków zaradczych, aby zapewnić
zaopatrzenie po ponownym rozruchu.
O dalszych zmianach oraz koniecznych środkach zaradczych będziemy Państwa
wkrótce informować.
Uzupełniająco następujące informacje:
Pojemniki zastępcze:
Sieć pojemników zgodnie z zasadą wpływ-odpływ (source-sink principle) należy
uruchomić ponownie, w tym samym czasie jak proces materiałowy. Prosimy podać
Państwa zamówienia odnośnie pojemników
w aplikacji do zarządzania
pojemnikami na stronie Group Business Platform ONE. Przydzielone źródła
możecie Państwo jak zwykle znaleźć w zleceniach pojemników zastępczych.
Logistyka pojazdów:




Państwa osoby kontaktowe są jak zawsze do Państwa dyspozycji
Prosimy o uzgodnienia z odpowiednią osobą kontaktową w sprawie
ponownego rozruchu
Dla ponownego rozruchu należy zapewnić odpowiednie zdolności
produkcyjne.

After Sales:
Volkswagen After Sales zaopatruje światową sieć dealerską celem utrzymania
fundamentalnych obszarów funkcjonowania. W związku z tym prosimy o
dostarczenie pilnych, zaległych zamówień/pozycji w uzgodnieniu z odpowiednim
dysponentem.
Odlewnia:
Tymczasowe wznowienie produkcji deficytowych produktów w odlewni
planowane jest najwcześniej na dzień 14.04.2020. Z tego powodu przygotujcie
Państwo swoje łańcuchy dostaw w porozumieniu z odpowiednimi Działami
Fachowymi w znanej Państwu formie.
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Ważne wskazówki dla pracowników w celu redukcji ryzyka infekcji obowiązujące w
szczególności w zakładach Volkswagen Poznań w Poznaniu oraz Wrześni:






Mycie rąk kilka razy dziennie wodą z mydłem lub stosowanie środka
dezynfekcyjnego.
Utrzymywanie minimalnej odległości pomiędzy pracownikami wynoszącej
1,5m i przestrzeganie jej.
W przypadku kaszlu lub kichania należy użyć chusteczek higienicznych. W
przypadku ich braku należy użyć zgięcia w łokciu.
Unikanie kontaktu rąk z oczami, nosem oraz ustami.
Na terenie zakładów należy nosić maseczki oraz rękawiczki ochronne.

Mając na uwadze ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca
2020 roku stanu epidemii, zwracamy Państwa uwagę na konieczność
przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Oczekujemy, że zarówno
Państwo, jak i Państwa pracownicy będą stosować się do wszelkich regulacji
prawnych, a także wytycznych wydawanych przez odpowiednie instytucje w
zakresie zdrowia publicznego, w tym w szczególności do zaleceń Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), regulacji Ministerstwa Zdrowia RP, wytycznych
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy oraz ich
terenowych jednostek organizacyjnych. Zwracamy również Państwa uwagę na fakt
bardzo dynamicznego rozwoju sytuacji i wynikającą z tego konieczność bieżącego
monitorowania zmieniających się przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Aktualne regulacje zostały znacznie zaostrzone z dniem 2 kwietnia 2020 roku, w
związku z czym również przypominamy o konieczności zapewnienia dodatkowych
środków bezpieczeństwa dla pracowników tj.: stanowiska pracy muszą być
oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra oraz osobom zatrudnionym bez
względu na podstawę zatrudnienia należy zapewnić rękawiczki jednorazowe lub
płyny dezynfekujące. W celu realizowania bieżących zadań przy jednoczesnym
uwzględnieniu sytuacji epidemii COVID-19, jesteśmy przekonani, że tylko ścisłe
przestrzeganie przepisów prawnych i zaleceń umożliwi zapewnienie
bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich pracowników. Mając powyższe na uwadze
informujemy Państwa o tej konieczności oraz naszym oczekiwaniu wobec Państwa
w tym względzie.
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