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A Bosch Rexroth está comprometida com a saúde, segurança e fazendo todo o possível
para manter um alto nível de serviço. Estamos tomando muitas ações para ajudar a
minimizar a propagação do coronavírus (COVID-19), continuamos avaliando essa
situação dinâmica e seu impacto diariamente.
Para manter nossas operações funcionando, sabemos que também precisamos modificar
a forma como trabalhamos para manter nossos funcionários seguros. Aqui estão
algumas das ações que estamos adotando para proteger a segurança e a saúde de
nossa força de trabalho, além de atender às necessidades críticas de nossos clientes
durante esta crise.
Protegendo nossos funcionários e a comunidade
Consideramos nossa responsabilidade e principal preocupação fazer o máximo para
maximizar a proteção da saúde de nossos funcionários e de suas comunidades.
Implementamos várias medidas para garantir isso. Essas ações estão alinhadas com
nossos protocolos de saúde preventiva e com as autoridades governamentais globais,
regionais e nacionais e organizações de saúde, incluindo a Organização Mundial da
Saúde. Caso as leis locais exijam medidas mais rigorosas, faremos o que for necessário
para implementá-las.
Suporte aos nossos clientes
A Bosch Rexroth está, também nessas circunstâncias extraordinárias, trabalhando
ativamente na situação para garantir todas as entregas, a fim de minimizar o impacto que
isso pode ter em suas operações. Isso inclui:
• Manter contato próximo com nossos fornecedores para gerenciar a cadeia de
suprimentos
• Re-definição de escopo regular para manter-se atualizado com os desenvolvimentos
atuais
• Instalamos várias ações preventivas internamente e com nossos fornecedores para
minimizar os efeitos no futuro.
• Coordenando estreitamente com os governos locais, estaduais e nacionais
• E seguindo as diretrizes das autoridades governamentais e de saúde, que variam de
acordo com o local.
Continuaremos monitorando de perto a situação em todo o mundo e abordando as
necessidades de nossos clientes caso a caso.
Agradecemos sua compreensão e colaboração nestes tempos difíceis, que superaremos
o mais breve possível.
Caso você tenha pedidos, que seriam afetados por atrasos na entrega devido a essas
circunstâncias extraordinárias, a Bosch Rexroth informará você imediatamente através
dos canais normais.
Agradecemos a sua compreensão e estamos à sua disposição como sempre.
Atenciosamente
Bosch Rexroth
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