
Актуальна інформація про роботу в компанії Festo в період пандемії COVID-19
Оновлення від 23 червня 2020 р.
Пандемія, викликана коронавірусом COVID-19, продовжує поширюватися в
усьому світі і призводить до суттєвих обмежень громадського життя у значній
кількості країн. На цьому тлі ми хочемо повідомити вам про поточний статус у
Festo.
Як і в попередні тижні, наша основна увага приділяється нашим працівникам та
клієнтам. Festo здійснює всі необхідні заходи, щоб забезпечити найкращий захист
від інфекції власним працівникам, та разом з тим, і надалі максимально
підтримувати наших клієнтів.
Наразі ми фіксуємо стабільні вхідні замовлення та гарну ситуацію з доставкою. За
винятком кількох товарів, доступний весь асортимент. Згадані вище винятки є
результатом неочікувано високого рівня замовленнь у секторі медичних
технологій. Через COVID19 в останні місяці вироби для медичних технологій
користуються великим попитом у всьому світі, і Festo як соціально відповідальна
компанія надає пріоритет виконанню цих замовлень.
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Ми вжили масштабних заходів для убезпечення здоров’я наших
працівників. Більшість працівників, які не пов'язані з виробництвом,
працюють дистанційно. На підприємствах запроваджено та постійно
актуалізується особливий гігієнічний режим. Подорожі заборонені, а
фізичні зустрічі зведені до мінімуму.
Всі виробничі майданчики доступні, в тому числі Китай, США, Бразилія,
Індія, Угорщина.
По всьому світу працюють усі 62 компанії з продажу Festo, хоча в багатьох
місцях наша діяльність зазнає певних обмежень з суворим дотриманням
офіційних норм та вимог.
Festo здійснює постачання в будь-який куточок світу, за поодннокими
винятками.
Ми активно співпрацюємо з усіма нашими постачальниками, щоб
забезпечити ланцюги поставок. Хотіли б скористатися нагодою, щоб
подякувати нашим постачальникам за плідну співпрацю.

Бути доступними для наших клієнтів у будь-який час – важливе завдання для нас. З
нашими колегами з продажу можна зв’язатись у будь-який час по телефону та
віртуально за допомогою веб-конференцій. Крім того, нашим клієнтам доступний
широкий асортимент Інтернет-інструментів та Інтернет-магазин Festo.

34

Ідентифікаційний
код 13683489
Дата реєстрації 24.01.2002
Реєстраційний № 04139
в Подільській РДА м. Києва

ДП «ФЕСТО»
вул. Борисоглібська, 11
м. Київ
04070
Система управління якістю
Önorm EN ISO 9001
TÜV N 12 100 15347 TMS

Тел.: +38-044-233-64-51
Факс: +38-044-463-70-96
e-mail did_ua@festo.com
internet www.festo.ua

р/р № 26000100017200
в ПАТ «Дойче Банк ДБУ»
МФО 380731

Ми будемо надалі інформувати вас про розвиток ситуації та її вплив на постачання
продукції Festo. У випадку виникнення істотних обмежень в асортименті продукції
та/або термінах постачань, наші колеги завчасно Вас проінформують.
Найбільш актуальна інформація стосовно роботи компанії під час пандемії
коронавірусу англійською мовою доступна за посиланням:
https://www.festo.com/corona
З повагою,
Ваша команда Festo.



