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# Zdrowie i profilaktyka
Organizacja pracy ambulatorium
Na czas wstrzymania produkcji nasze ambulatoria będą funkcjonowały wg poniższego grafiku:
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# Personel
Rekrutacja wewnętrzna ISA
Wszystkie biegnące rekrutacje wewnętrzne ISA zostały zawieszone na czas
wstrzymania produkcji. Wrócimy do rozpatrzenia aplikacji, udzielenia informacji
zwrotnej oraz kontynuacji spotkań z kandydatami po wznowieniu funkcjonowania
zakładów.
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# Komunikacja
Razem dla szpitala
Jesteśmy największym pracodawcą w regionie, dlatego także odpowiadamy na
apel Szpitala Miejskiego im. Strusia w Poznaniu. Na potrzeby szpitala przekazaliśmy
270 kombinezonów lakierniczych, które mogą być użyte jako kombinezony
ochronne oraz 50 kartonów rękawiczek. Wcześniej przekazaliśmy również wodę dla
pracowników szpitala i kremy do rąk.
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# IT
Zdalny dostęp dla firm zewnętrznych
W związku z aktualną sytuacją wyjątkowo umożliwiliśmy dostęp zdalny do sieci
VWP dla 4 firm zewnętrznych. Proszę jednak traktować to jako rozwiązanie
tymczasowe a dostęp przydzielać tylko w wyjątkowych sytuacjach, wymaganych do
funkcjonowania fabryki. Przez najbliższe 2 tygodnie większość pracowników
przebywać będzie w domach – Pakiet Elastyczności. Prosimy o zweryfikowanie
wszystkich pracowników firm zewnętrznych – czy zdalny dostęp jest im w tym
czasie niezbędny. Wnioski z przydzielanie jak i odbieranie zdalnego dostępu prosimy
przesyłać na adres: kam@vw-poznan.pl .
Zastosowane przez VWP rozwiązanie jest wyjątkiem od standardowych procedur
zdalnego dostępu dla firm zewnętrznych. Zgodnie ze standardową procedurą firma
zewnętrzna może uzyskać dostęp zdalny tylko do zdefiniowanych systemów, a w
przypadku dostępu do danych poufnych lub tajnych, musi posiadać certyfikat
TISAX.
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# Komunikacja
Kanały informowania pracowników – strona internetowa
Najnowsze informacje i oficjalne komunikaty dotyczące aktualnego przebiegu
sytuacji oraz wznowienia produkcji będą dostępne na ogólnodostępnej stronie
internetowej pod adresem:

https://volkswagen-poznan.pl/pl/komunikaty-specjalne
Strona działa prawidłowo także na urządzeniach mobilnych.
Komunikaty przekazywane będą także mailowo przełożonym, by byli w stanie
odpowiedzieć na Państwa pytania.

O wznowieniu produkcji poinformujemy Państwa poprzez:
• Stronę internetową Volkswagen Poznań
• Social media (Facebook, LinkedIn)
• Strony i kanały komunikacji OM NSZZ Solidarność
• Komunikaty pisemne na bramach zakładów Volkswagen Poznań
Oczywiście informacje będą dostępne również u bezpośrednich przełożonych.
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