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OPATRENIA VZHĽADOM KU KORONAVÍRUSU

Bratislava, 26. marca 2020

Vážený zákazník,
Týmto by sme vás chceli informovať o aktuálnej situácii a o opatreniach, ktoré prijímame na
kontrolu dopadu šírenia Koronavírusu na dodávateľský reťazec.
Ako zodpovedný dodávateľ a aby sme informovali našich zákazníkov, skontrolovali sme náš
dodávateľský reťazec a aktuálne zásoby. Môžeme potvrdiť, že podľa našich súčasných
vedomostí a podľa aktuálneho harmonogramu je v súčasnosti možné splniť všetky naše
zmluvné záväzky.
Naše oddelenia nákupu a prevádzky vynakladajú maximálne úsilie, aby sme mohli pokračovať
v dodávkach podľa plánu. Výrobné závody spoločnosti Sika prijali rozsiahle opatrenia na
prevenciu a prípravu na potenciálnu infekciu, nielen ale vrátane:






Implementácie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci vo
všetkých oblastiach výroby a administratívy.
Práce z domu pre tých zamestnancov, kde je to možné a vhodné, a oddelenie
kancelárskych priestorov, aby sa obmedzilo vystavenie zamestnancov riziku.
Všetky stretnutia a vonkajšie aktivity boli pozastavené.
Zvýšenie úrovne flexibility v pracovnom čase a prevádzková dostupnosť našich
výrobných zariadení.
Zabezpečenie dostupnosti surovín a podpora dodávateľa na udržanie dostatočného
množstva surovín.

Naši obchodní zástupcovia, technici a pracovníci zákazníckeho servisu sú pre vás stále k
dispozícii na obvyklých telefónnych číslach alebo e-mailových adresách.
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Medzitým sme si uvedomili, že veľa zákazníkov znižuje objem výroby, uzatvára výrobné linky
alebo odstavuje celé výrobné závody. To má priame dôsledky na naše továrne, plánovanie
výroby a prevádzkovú pripravenosť. Preto musíme počas tohto dynamického obdobia zvýšiť
našu komunikáciu a zosúladenie.
Zákazníci s aktívnymi objednávkami a potvrdeným prevzatím dodávky budú zásobovaní
prioritne. Objemy dodávok a termíny dodania musia byť opätovne potvrdené našimi
pracovníkmi zákazníckeho servisu. Zákazníkom bez potvrdeného prijatia dodávky sa bude
poskytovať služba, pokiaľ bude k dispozícii výrobná kapacita.
Všetky zmeny v potvrdených harmonogramoch a predbežných termínoch doručenia sa musia
riešiť, zosúladiť a potvrdiť. Ďalšie požadované zmeny dodávok v zmrazenej dodacej lehote by
si vyžadovali ďalšie schválenie.
Súčasné podnikateľské prostredie vyžaduje, aby všetci účastníci trhu rešpektovali výber
hotovosti a finančný manažment. Sika si zachová svoje záväzky voči veriteľom na rovnakej
vysokej úrovni ako obvykle a očakávame, že zákazníci sa budú voči Sike správať rovnako. V
nadchádzajúcich týždňoch budeme venovať zvýšenú pozornosť správe pohľadávok a
požiadame vás o pochopenie, že Sika nemôže akceptovať zvyšujúce sa nadmerné pohľadávky
na strane zákazníka.
Sika sa zaväzuje ponúkať profesionálnu podporu pri zabezpečovaní vašej výroby v tejto
náročnej situácii. Ak máte ďalšie otázky z vašej strany, neváhajte sa spojiť so svojou
kontaktnou osobou v spoločnosti Sika.
S pozdravom,
Váš tím Sika Slovensko a s úctou ostáva,

Ing. Marek Mikuš
Generálny riaditeľ

