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Prohlášení společnosti PragoBoard s.r.o. k současné situaci v souvislosti s epidemií CoVID-19
Vážení zákazníci,
Pandemie koronaviru zasáhla Evropu a způsobila omezení ve všech oblastech našeho života. Za
společnost PragoBoard bychom chtěli vyjádřit náš přístup k nastalé situaci. Zásadně chceme
přispět k omezení šíření infekce a poskytnout našim zaměstnancům maximální možnou
zajistitelnou bezpečnost pro následující týdny.








Zrušili jsme všechny osobní schůzky se zákazníky a dodavateli a převedli je pouze na
elektronické kanály
Zaměstnanci, u kterých to povaha jejich práce umožňuje a je to technicky možné byli
převedeni na práci z domova. Prostory společnosti navštěvují pouze ve výjimečných
případech po předchozí dohodě
Ve všech provozních prostorách bylo zavedeno průběžné desinfikování všech povrchů,
kde by mohlo dojít ke kontaktu s virem. Na vstupech a ostatních místech provozu byly
umístěny dávkovače desinfekce a zaměstnanci byli seznámeni s potřebou
frekventovaného používání poskytnutých prostředků. Prostory společnosti jsou
pravidelně desinfikovány ozonifikátorem.
S cílem redukce možného kontaktu zaměstnanců s dalšími osobami v prostředcích
hromadné dopravy zorganizovala společnost svoz a rozvoz pracovníků firemními nebo
soukromými vozidly
Zaměstnancům, kteří mohli přijít do styku s nakaženými osobami, případně další, kteří se
obávají o své zdraví i v kontaktu s kolegy ze zaměstnání byla poskytnuta dovolená.
Všem zaměstnancům byly poskytnuty ochranné roušky a určeno jejich používání i
v pracovním procesu. Vzhledem k nedostupnosti tohoto typu ochrany v celé Evropě,
byly první ochranné prostředky vyrobeny díky aktivnímu přístupu řady zaměstnanců,
následně se díky úsilí managementu podařilo zajistit dostatečné množství kvalitních
respirátorů z dovozu.

Společnost PragoBoard s.r.o. není aktuálně významně omezena vývojem infekční pandemie.
Výroba běžně pokračuje, jakkoliv nás samozřejmě negativně ovlivňuje uzavření škol a
předškolních zařízení a s tím spojená nepřítomnost řady zaměstnanců. Zvýšeným úsilím
pokračujících zaměstnanců se snažíme držet dodací termíny v akceptovatelných relacích, i
když další oprávněný a očekávatelný vývoj vládních restrikcí může situaci nadále negativně
ovlivnit. V tomto složitém období si velice vážíme solidarity a pochopení našich zákazníků.
Tak jako vždy jsme zde i v těchto dnech pro vás a připraveni pomoci, případně odpovědět na
vaše dotazy.
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