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COVID-19 Jak podporujeme naše komunity
Baar, Březen 2020
Vážení zákazníci,
současný stav je vyjímečný pro nás pro všechny. Jménem Medely bych ráda poděkovala všem lékařům,
zdravotním sestrám, zdravotnickým pracovníkům a pečovatelským týmům, kteří pečují o pacienty během této
globální pandemie. Jejich odvaha je inspirativní, protože tito odborníci ve zdravotnictví neúnavně pomáhají
pacinetům a podpoře naší společnosti. Medela rovněž podnikla kroky k řešení této globální krize v oblasti
veřejného zdraví s cílem zajistit dodávky, ztrojnásobit výrobu nejnaléhavějších produktů, poskytovat informace
našim zákazníkům a chránit bezpečnost našich zaměstnanců:
▪

Zajištění přístupu k našim produktům. Pečlivě řídíme celý náš dodavatelský řetězec. Vybudovali
jsme specializovaný tým COVID-19, který průběžně vyhodnocuje situaci a spolupracuje s našimi
dodavateli a partnery na zajištění včasného dodání našich produktů a pokračujeme tak v bezpečné
výrobě. I když v současné době nelze vyloučit některá zpoždění jednotlivých produktů, v současné době
neočekáváme žádný významný dopad na naši schopnost dodávat našim zákazníkům požadované
produkty. Situace zůstává samozřejmě velmi dynamická a tyto informace budeme aktualizovat.

▪

Ztrojnásobení výroby našich dýchacích a odsávacích chirurgických a hrudních odsávacích
systémů. Vzhledem k tomu, že nemocnice na celém světě se snaží rozšířit svou kapacitu a zřídit
zařízení pro dočasnou péči, nároky na naše mobilní odsávací a dýchací systémy, chirurgické odsávací
systémy a mobilní digitální drenážní systémy se výrazně zvýšily. Naše chirurgické odsávačky mají
speciální systém filtrace virů a mobilita našich zařízení je nezbytná, pokud není k dispozici přístup k
vakuu centrálního sání nemocnice. Děláme vše pro to, abychom co nejrychleji splnili tyto naléhavé
požadavky a pracujeme na ztrojnásobení naší výrobní kapacity.

▪

Jsme zde pro maminky a zdravotnické pracovníky v době nejistoty. S rozšířením koronavirové
choroby existuje mnoho pochybností, obav a nepřesných informací. Jsme partnerem pro zdravotnické
pracovníky a těhotné i kojící matky. Snažíme se poskytnout přesné informace ohledně kojení a COVID19 a pomáhat tak v těchto těžkých chvílích. Kojení a mateřské mléko jsou v současné době ještě vice
důležité, než kdykoli předtím, protože chrání před mnoha nemocemi. Z tohoto důvodu Medela vytvořila
speciální online informační centrum COVID-19 týkající se kojení, aby tak poskytla našim zákazníkům
nejnovější a nejdůvěryhodnější informace. Dále podporujeme naši online komunitu na Facebooku,
Instagramu, Twitteru a LinkedIn.

▪

Ochrana našich zaměstnanců a společnosti. Zřídili jsme globální a místní pracovní skupiny, které
našim zaměstnancům průběžně poskytují přesné, konkrétní a včasné informace, odpovídají na jejich
otázky a obavy, a poskytují jim pomoc v těchto nejistých časech. Zřídili jsme pro téměř všechny
zaměstnance možnost práce z domova a zvýšili jsme bezpečnostní opatření, abychom pomohli zmírnit
šíření viru. Zaměstnancům ve výrobě a distribuci jsme optimalizovali jejich směny tak, abychom
minimalizovali osobní kontakt mezi zaměstnanci a externími dodavateli. Na pracovišti jsou zvýšená
hygienická opatření a dodržují se bezpečné vzdálenosti.

Medela je odhodlána i v této nejisté době nadále poskytovat služby našim pacientům, zákazníkům a
zaměstnancům s nejvyšší úrovní péče a podpory.
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