ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ
Костинброд, 13 март 2020 г.

Уважаеми партньори,
Международната група Saint-Gobain е компания, която се грижи за здравето на своите
служители, техните семейства и за това на всички нейни партньори и клиенти.
Имайки предвид наличието на доказани случаи на COVID-19 в България и
увеличаващото се разпространение на вируса по света, Ви молим да обърнете
внимание на описаните по-долу правила за поведение в производствените и
складови бази на Дружеството в гр. Костинброд, с. Изворско и гр. Божурище . Те
се прилагат като резултат от желанието ни да предпазим здравето на служителите на
Сен-Гобен България ЕООД и техните семейства, възможно най-много.
Затова молим нашите партньори – доставчици, дистрибутори, клиенти, идващи на
територията на нашите бази, да спазват следните инструкции:

1. Външни лица, пребивавали в рисковите зони/държави и/или имат
симптоми на вирусна инфекция (включително при установена
температура по-висока от 38OС), няма да бъдат допускани до
помещенията на заводите и склада. Температурата на посетителите ще
бъде измервана от оторизиран служител на Сен-Гобен България ЕООД с
безконтактен термометър;
2. Носа и устата на посетителите в експедицията трябва да бъдат покрити,
преди те да излязат от превозното средство – могат да използват маски
със специален слой за защита от вируси (FFP2) или по изключение – да
покриват носа и устата си с шал. Те следва да бъдат покрити през целия
период на пребиваване на посетителите на територията на заводите и
склада;
3. Посетителите трябва да дезинфектират ръцете си преди да влязат в
помещенията на територията на заводите и склада;
4. Посетителите могат да се движат в специално отделените за външни лица
сектори за експедиция само в изключителни случаи. Не е позволено на
посетители да се движат извън зоните за експедиция. По време на
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товаро-разтоварните дейности, шофьорите те трябва да изчакват в
превозното си средство;
5. Всички документи, съпътстващи товаро-разтоварни дейности, следва да
бъдат предавани на представители на дистрибуторите/спедиторски
фирми извън работните помещения;
6. Не е позволено на външни лица да посещават столовата, както и
работните кабинети на служителите.
Благодарим Ви, че ще спазвате установените правила и проактивния подход към
защитата на здравето на служителите на Сен-Гобен България ЕООД.

С уважение:
Иван Русев,
Оперативен директор, Сен-Гобен България ЕООД

