JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK
COVID19
Bábolna, 2020.03.16.
Tisztelt Partnerünk!
Amint azt Ön is már tudja, a World Health Organization (WHO) világjárványnak minősítette a
koronavírus (COVID‐19) terjedését.
Jelen helyzetben szükségesnek tartjuk tájékoztatni önt, hogy a központi intézkedések maradéktalan
betartása mellett, a Bábolna BROJLER Kft. továbbra is zavartalanul működik, azaz termékeinkre
veszünk fel megrendeléseket, illetve a szerződött tételeket azok visszaigazolása szerint tervezzük
teljesíteni.
Ezzel egyidejűleg, mind partnereink, mind dolgozóink és azok családtajgai védelme érdekében további
biztosági intézkedéseket is foganatosítottunk.
Telephelyeinken – ideértve az irodaépületeinket is –, szigorítottunk a higiéniás szabályokon és azok
betartását fokozottan ellenőrizzük.
‐

Ennek keretében telephelyeinkre CSAK azok a munkatársaink léphetnek be, akik a napi
feladatok elvégzésével vannak megbízva.

‐

A telepi áruszállítást végző gépkocsivezetők feladatukat csak védőfelszerelésben (szájmaszk,
gumikesztyű, védőruha) végezhetik, a telepi dolgozókkal fizikailag nem érintkezhetnek
(kézfogás mellőzése) és velük legalább 2 m‐es távolságból kommunikálhatnak, a rakodási
munkákat a lehető legrövidebb idő alatt kell teljesítsék.

‐

Szaktanácsadóink, üzletkötőink és irodai dolgozóink többsége a mai naptól távmunkában
végzi feladatát. További intézkedésig cégünk nem küldi kapcsolattartó munkatársait a
partnerekhez, illetve nincs mód látogatók fogadására sem.
Munkatársaink telefonon és elektronikus úton továbbra is rendelkezésükre állnak,
amennyiben termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérdésük merülne fel.

Bármi is történjék a világban, embertársaink védelmén túl fő célunk, hogy a tenyésztési munkánkat
életben tartsuk, hogy vevőinket minőségi brojlerekkel tudjuk kiszolgálni. Annak érdekében, hogy e
kritikus időszakban is sikerrel végezhessük ezt a munkát, kérjük támogassa működésünket a
következőkkel:
‐

annak ellenére, hogy a kommunikációs lehetőségeink a virtuális térre korlátozódnak,
folytassuk a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről, projektekről és technikai kérdésekről
megkezdett beszélgetéseinket;

‐

tájékoztassanak minket minden, az önöknél bevezetett, a tervezett szállítást éríntő
változásról, korlátozásról (pl.: belépési tilalom, kijelölt szállítási útvonalak, élőállat szállításra
vonatkozó rendelkezések, szállításra és lerakodásra vonatkozó utasítások).

Hiszünk abban, hogy közösen meg tudunk birkózni az előttünk álló új kihívásokkal és el tudjuk kerülni,
hogy az ellátási lánc megszakadjon, ami akkor következne be, ha a jövőbeni termelésre szánt
állományok nem kerülnek időben letelepítésre.
Elnézésüket kérjük ezen intézkedések okozta kellemetlenségekért, ezúton köszönjük türelmüket és
kívánunk önöknek sok szerencsét és jó egészséget.
Tisztelettel,
Bábolna BROJLER Kft.
vezetősége

 Bábolna BROJLER Kft. 
HUNGARY 2943 Bábolna Radnóti M.. u. 16.
Tel.: +36-34-568-151  Fax: +36-34-568-153
www.brojler.hu  vorosgabor@brojler.hu
Reg. No: Cg.11-09-006028  Tax No: HU11475756-11-2

