Wspólnie tworzymy wyjątkowe miejsca pracy. Nawet, jeżeli te miejsca pracy wyglądają
zupełnie inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
Kimberly-Clark Professional stara się być zaufanym partnerem w tworzeniu miejsc pracy, które
są bezpieczne, zdrowe i produktywne. Misja ta nigdy nie była ważniejsza niż teraz, gdy
stawiamy czoła bezprecedensowym wyzwaniom pandemii COVID-19.
Naszym głównym priorytetem zawsze jest zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych niezwykłych
pracowników oraz lojalnych klientów na całym świecie. Podjęliśmy wiele dynamicznych działań
w celu minimalizacji ryzyka narażenia, w tym wprowadziliśmy nowe procedury w naszych
zakładach oraz centrach dystrybucji, aby ograniczyć ilość odwiedzających oraz zapewnić
bezpieczny dystans. Wdrożyliśmy również protokoły głębokiego czyszczenia i ograniczenia
podróży, a także wprowadziliśmy pracę zdalną tam, gdzie jest ona możliwa.
Mamy świadomość, że świat potrzebuje naszych produktów jak nigdy wcześniej. Aby sprostać
temu gwałtownemu wzrostowi popytu, znacznie przyspieszyliśmy produkcję. Pracujemy całą
dobę, aby zapewniać, by nasze produkty były dostępne tam, gdzie są najbardziej potrzebne i
wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. Na czele listy stoją heroiczni mężczyźni i kobiety
pracujący w służbie zdrowia oraz opiece nad osobami starszymi, stojący na pierwszej linii
wsparcia kryzysowego.
Pomimo tych wysiłków dostrzegamy, że dostarczanie naszych niezbędnych w tych dążeniach
produktów czasem może przekraczać nasze możliwości. Rozumiemy, że może to być
wyzwaniem. Robimy, co w naszej mocy, aby obsługiwać Państwa w tym okresie ekstremalnych
zakłóceń. Nasze zobowiązanie wobec klientów oraz użytkowników nie maleje.
Zgodnie z naszymi wartościami, współpracujemy z partnerami branżowymi oraz ze
społeczności w celu określania, jak możemy najlepiej wykorzystywać naszą globalną skalę i
zasoby, by wspierać osoby, których zadaniem jest zapewnianie niezbędnej opieki. Więcej
informacji na ten temat będziemy przekazywać w ciągu najbliższych dni i tygodni.
Dziękujemy naszym zaangażowanym pracownikom, klientom oraz partnerom za wszystko, co
robią, by wspierać nasze społeczności oraz siebie nawzajem. Z dumą bierzemy udział w tych
wysiłkach. Razem damy radę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat COVID-19, zapraszamy na stronę www.who.int/.

