
 

 
Covid-19            28 Ekim 2020 
 
Değerli müşterimiz, 
 
Covid-19, dünyayı benzeri görülmemiş bir sağlık krizine sürükledi. Vinventions'da biz virüsün yayılmasını başından beri 
yakından takip ediyoruz.  
 
"Covid-19 Denetim Komitemiz" çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için düzenli 
olarak toplanırken bir yandan da sürekliliğimizi sağlayan faaliyetlerine devam ediyor. 
 
Her gün tesislerimizin her birindeki durumu değerlendiriyor, buna göre önleyici tedbirleri değerlendirip birçok önlemi 
ayarlıyoruz. 
 
Bugün, sıkıntılı zamanlarla tekrar karşı karşıyayız ve her Avrupa hükümeti tarafından alınan çeşitli sağlık önlemleri 
çerçevesinde bu yeni dalgaya aynı dikkatle uyarlayarak yaklaşıyoruz.  
 
Her zaman olduğu gibi, personelimiz, ortaklarımız ve müşterilerimiz için maksimum koruma birinci önceliğimiz olmaya 
devam ediyor. Sıkı sağlık önlemleri hem üretim tesislerimizde hem de ticari ofislerimizde halen uygulanmaktadır.  
 
Bugüne kadar personel farkındalığını artırmaya, personelimizin zorunlu sürekli ve genel koruyucu sağlık bakımı, maske 
takması, sanal kullanım, yüz yüze toplantıların yerini alan toplantı araçları, semptomlar ve üretim organizasyonu ile 
herkesin karantinası 
gerekli sıhhi mesafeyi sağlamak için istasyonlar ile devam ediyoruz. 
 
Ek olarak, ofis ortamında bulunması şart olmayan kişilerin evden çalışmasını  onaylıyoruz. 
Tüm bu önlemler en az 15 Kasım'a kadar geçerlidir. 
 
Şimdiye kadar, etkin proaktifliğimiz sayesinde hiçbir fabrikamız tek bir gün kapanmak zorunda kalmadı. Ve şimdi, her 
zaman aynı proaktiflik duygusuyla, son zamanlarda geçici personel rezervimizi artırdık ve beklenmedik problemleri 
önlemek ve müşterilerimiz için yoğun sezonda güvenli üretimi artırmak için tüm çalışanların eğitimini sağlıyoruz. 
 
Satış ekibimiz her an hizmetinizdedir. Telefonla veya video konferansla kişiler ve randevular 
önerilir. Bununla birlikte, müşterilerimize fiziksel ziyaretler önceden anlaşma ile ve maksimum 
koruma önlemlerine uygun olduğu sürece mümkündür. 
. 
Operasyonel açıdan bakıldığında, fabrikalarımız Covid-19 krizinin başlangıcından beri çalışıyor.  
Belçika, İtalya, Almanya ve Fransız üretim tesisleri tüm personel için güvenli bir şekilde çalışmaya ve ürünleri sevk etmeye 
devam ediyor. Bugüne kadar hiçbiri etkilenmedi. 
 
Vinventions, tedarikçilerini garanti altına almak ve müşterilerimize teslimatları zamanında sağlamak için tedarikçileriyle ve 
ayrıca taşıyıcılarıyla düzenli iletişim halindedir. 
 
Bugüne kadar, üretim tesislerimizde veya tedarik zincirinde herhangi bir kesinti veya önemli bir gecikme yaşanmadı. 
 
İyimserlikle ileriye bakarken bu krize karşı son derece ihtiyatlı davranıyoruz. Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini 
korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olmaya devam 
edeceğiz. 
 
Bu mektubu okumak için ayırdığınız zaman ve süregelen güveniniz için teşekkür ederiz. 
 
Denis Van Roey 
CEO Vinventions 


