
 

                        KOMUNIKAT PRESS GLASS SA Z DNIA 7 KWIETNIA 2020  

              W SPRAWIE SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM (COVID-19) 

Wszystkie zakłady Press Glass SA działają w trybie dostosowanym do potrzeb zwiększonych wymogów sanitarnych i w dalszym ciągu 

nie odnotowujemy zakłóceń od przyjętych założeń w zakresie dostępnych możliwości produkcyjnych. Analizy wpływających 

zamówień prowadzone przez nas w ubiegłym tygodniu wskazują, że w perspektywie kolejnych dni nasze dostawy będą realizowane 

w standardowych terminach. 

Dostawy szkła bazowego nadal odbywają się zgodnie z planem. W dalszym ciągu posiadamy również zapasy wszystkich 

komponentów potrzebnych do produkcji szyb zespolonych, takich jak np. masy uszczelniające oraz ramki i są one planowo 

uzupełniane. Firmy świadczące usługi transportowe, w dalszym ciągu zapewniają nam dostępność środków transportu pokrywające 

nasze zapotrzebowanie.  

Potwierdzamy, że nadal jesteśmy gotowi realizować wszystkie bieżące i przyszłe zamówienia naszych klientów. Jesteśmy także 

gotowi udzielić naszym klientom dodatkowego tymczasowego wsparcia w przypadku zakłóceń związanych z dostępnością na rynku 

produktów z zakresu szkła przetworzonego. 

Przekazujemy Państwu również dodatkowe, zaktualizowane informacje dotyczące działania naszych zakładów: 

Wprowadziliśmy tryb pracy uniemożliwiający spotykanie się w zakładach produkcyjnych pracowników poszczególnych zmian, 

zwiększyliśmy strefy bezpieczeństwa w szatniach, na stołówkach oraz wprowadziliśmy specjalny tryb przemieszczania się 

pracowników w obrębie zakładów i tryb pracy na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych. Wprowadziliśmy środki ochrony 

osobistej i dodatkowe środki oraz urządzenia dezynfekujące. W naszych zakładach prowadzimy akcję edukacyjną „Pozostań zdrowy  

i bezpieczny w pracy”. Naszych pracowników zachęcamy do odpowiedzialnego postępowania w pracy oraz w drodze do i z pracy. 

Wprowadziliśmy również dodatkowe procedury sanitarne, aby dostosować pracę w naszych zakładach do wszystkich nowych 

rozporządzeń wprowadzonych w Polsce 2. kwietnia 2020r.  

Na bieżąco monitorujemy także rozwój ogólnej sytuacji związanej z koronawirusem COVID-19, wszelkie zmiany regulacji prawnych 

w poszczególnych krajach oraz wpływ jaki mogą one mieć na dostawy do naszych odbiorców.  

Według ogólnodostępnych danych statystycznych ilość infekcji w Polsce pozostaje cały czas na stosunkowo niskim poziomie  

w porównaniu do wielkości populacji, a obecna dynamika przyrostu zakażeń wskazuje, że przebieg epidemii w Polsce może mieć  

w kwietniu łagodniejszy charakter w porównaniu do innych największych krajów europejskich. To również znacząco zmniejsza ryzyko 

zakłóceń w funkcjonowaniu naszych zakładów.  
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