Reakce ALS na COVID-19
ALS je významný poskytovatel služeb v oblasti analytické chemie, který zaměstnává přes 15 000 pracovníků

ve více než 350 pobočkách. Zavádíme proto vhodná preventivní opatření, abychom přispěli k omezení šíření

koronaviru COVID-19, minimalizovali s ním spojené riziko pro naše pracovníky i návštěvníky a zajistili

poskytování kvalitních služeb všem našim zákazníkům.

Nepřetržitě věnujeme pozornost doporučením vydaným WHO, CDC a příslušnými místními orgány státní

správy, naše opatření na všech pracovištích odpovídají měnící se epidemiologické situaci pandemie COVID19 a pravidlům nastaveným Bezpečnostní radou státu a státními institucemi. Při plánování našich vlastních

aktivit vycházíme z přístupu, který je možné stručně popsat třemi body: prevence, snížení rizika, kontinuita

poskytování služeb.
Prevence

Abychom předešli riziku, že naši pracovníci budou nakaženi virem COVID-19, rozhodla se společnost omezit

všechny mezinárodní a vnitrostátní cesty letadlem pouze na ty opravdu nevyhnutelné. Jsou zakázány jakékoli
cesty do oblastí s vysokým výskytem nemocných.

Naši pracovníci byli informováni o opatřeních, která je potřeba přijmout, abychom společně zabránili šíření

infekce. Patří k nim pravidelné mytí rukou a omezení kontaktů s druhými lidmi. Současně jsme přezkoumali

naše vnitřní postupy pro úklid, čištění a desinfekci, abychom minimalizovali riziko nákazy na našich

pracovištích.

Snížení rizika

Za účelem zamezení rozšíření infekce jsme zavedli pravidla pro karanténu a čerpání nemocenské našich

pracovníků v závislosti na případných symptomech nemoci a riziku, že byli nakaženi virem COVID-19. Naše
opatření vycházejí jednak z nejpřísnějších doporučení amerického Centra pro kontrolu nemocí a plně

respektují nařízení a doporučení příslušných orgánů státní správy. Informace, které pracovníkům

poskytujeme, jim rovněž umožní rozpoznat potenciální nebezpečí infekce a příznaky nemoci. Má-li někdo

důvod domnívat se, že byl nakažen nebo byl vystaven nebezpečí nákazy, je požadováno, aby vyhledal

lékařské ošetření a nechodil do práce, dokud je možným rizikem pro své kolegy a návštěvníky společnosti.

Zavedli jsme opatření, která by v případě zvýšeného lokálního výskytu nemoci umožnila pracovat z domova
a/nebo změnit plánování směn.
Kontinuita poskytování služeb

Ačkoli jsme v souvislosti s pandemií COVID-19 dosud nezaznamenali žádné problémy s poskytováním služeb

našim zákazníkům, máme pro takový případ připravené plány, aby byl negativní dopad na naše zákazníky
minimalizován. Součástí těchto plánů jsou postupy, které bychom použili v případě, že by významná část

našich pracovníků nemohla kvůli nemoci či nutné karanténě chodit do práce, nebo pokud by se museli starat
o děti, které by kvůli uzavření škol musely zůstat doma. Máme připravené změny v plánování směn a

pracovních aktivit tak, aby se snížilo riziko nákazy v práci a při cestě z domova na pracoviště a zpět.

Spolupracujeme s našimi klíčovými dodavateli, abychom zajistili, že nenastanou výpadky v zásobování
materiálem a že budeme mít dostatečné zásoby.

Vzhledem k tomu, že situace se velmi rychle mění, dbáme na to, aby naše plány byly stále aktuální.
Pokud chcete získat další informace, obraťte se prosím na customer.support@alsglobal.com.

