
 

  

Gotowo�ć  firmy Enitra na czas pandemii COVID-19 

 

Wałbrzych, 17.04.2020r. 

Szanowni Klienci i Dostawcy w Polsce i na �wiecie, 

 Pragniemy poinformować Pa�stwa, �e nasza firma w tym trudnym dla nas wszystkich okresie 

zagro�enia koronawirusem COVID-19, dokłada wszelkich stara�, by bezpiecznie funkcjonować 

i móc dostarczać naszym Klientom zamawiane towary. Wiemy, �e jeste�my potrzebni naszym 5000 

klientom w Polsce i na całym �wiecie. Zdajemy sobie spraw�, �e około 50% naszych produktów 

i usług in�ynierskich zabezpiecza Pa�stwa w przypadkach AWARYJNYCH. 

 Cz��ć naszych pracowników, tj. 20 osób z Centrum Obsługi Klienta i Obsługi Firmy jak 

równie� 8 in�ynierów rynku (sprzeda�y) pracuje zdalnie, komunikuj�c si� z Pa�stwem telefonicznie 

lub e-mailowo, wysyłaj�c oferty, potwierdzenia czy inne uzgodnienia. S� oni tak samo dost�pni pod 

numerami telefonów i mailowo jak pozostali pracownicy pracuj�cy stacjonarnie w normalnych 

godzinach pracy. Produkcja działa tak jak dotychczas. Wszyscy nasi pracownicy stacjonarni 

doje�d�aj� do pracy w bezpieczny sposób, ju� od 4 tygodni, zaopatrzeni s� w maseczki, r�kawiczki, 

�rodki dezynfekuj�ce do r�k i maksymalnie bezpieczne miejsca pracy. Ograniczona jest osobista 

komunikacja pomi�dzy działami na rzecz kontaktów telefonicznych i e-mailowych. Firma jest 

dezynfekowana i zamkni�ta dla wszystkich innych. Odbiory i dostawy towarów realizowane s� 

wył�cznie przy bramie firmy z zachowaniem odległo�ci, �rodków zabezpieczaj�cych i całkowitego 

braku dokumentów papierowych. Jeste�my wdzi�czni naszym stacjonarnym pracownikom, �e 

zachowuj� procedury i wszyscy s� zdrowi - dzi�ki temu firma mo�e pracować i realizować Pa�stwa 

zamówienia i nasze wspólne cele. 

 Posiadamy du�e zapasy magazynowe ta�m i pasów kilkumilionowej warto�ci. Je�li nie b�dzie 

ta�my lub innego produktu, który Pa�stwo potrzebujecie, to mo�emy zaproponować zamienniki 

(odpowiedniki). Wielu naszych dostawców z całego �wiata nadal pracuje, wi�c b�dziemy realizować 

dostawy od nich. Opó�nienia w dostawach mog� być zwi�zane z utrudnieniami zwi�zanymi ze 

spedycj� oraz okresem kwarantannowania i dezynfekcji dostaw w naszej firmie. Prosimy 

o wyrozumiało�ć, poniewa� robimy to dla naszego wspólnego bezpiecze�stwa. 

B�D�MY ZDROWI! 

Pozdrawiamy 

Prezes Zarz�du Tadeusz Ratajczyk wraz z Zarz�dem 
 

 
LINK DO FILMU FIRMOWEGO NA VIMEO: 
https://player.vimeo.com/video/299413394 


