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Tlačová správa 

 

Mondi SCP berie situáciu s koronavírusom veľmi vážne. Našou 

prioritou je predovšetkým zdravie a bezpečnosť našich 

zamestnancov a komunity, v ktorej žijeme a pracujeme. Naša výroba 

zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní dôležitých služieb pre 

obyveteľov regiónu, ako aj pri dodávaní materiálov pre našich 

zákazníkov, ktorí vyrábajú potraviny a hygienické výrobky.  

 

Ružomberok, 16.marca 2020 – Keďže sa koronavírus (COVID-19) naďalej šíri na Slovensku, 

v Európe a po celom svete, spoločnosť Mondi SCP podniká všetky potrebné kroky na ochranu 

svojich zamestnancov a miestnej komunity, ako aj pre podporu svojich zákazníkov a 

dodávateľov. 

 

Berieme ako prirodzenú povinnosť udržať v prevádzke životne dôležité služby, ktoré 

poskytujeme obyvateľom tohto regiónu, vrátane výroby energie, čistenia odpadových vôd, 

dodávky tepla pre Ružomberok a prevádzky skládky odpadu pre okolité obce. Rovnako sa na 

nás spoliehajú naši zákazníci, ktorí vyrábajú potraviny a výrobky osobnej hygieny, aby sme 

ich aj v tejto zložitej dobe aj naďalej mohli zásobovať materálmi ako sú buničina a baliaci 

papier. 

 

Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP povedal: “Mondi SCP berie túto situáciu naozaj 

vážne. Vytvorili sme krízový tím ľudí, ktorí neustále sledujú vývoj, posudzujú riziká a zavádzajú 

preventívne opatrenia v súlade s vládnymi nariadeniami a odporúčaniami. Našou prioritou je 

vždy zdravie a bezpečnosť našich ľudí a komunity, v ktorej žijeme a pracujeme. V rámci nej 

máme širšiu zodpovednosť, keďže musíme zabezpečiť základné služby pre obyvateľov 

regiónu.” 
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Toto sú príklady opatrení, ktoré sme v našej spoločnosti prijali: 

 

 Pravidelne informujeme našich zamestnancov o aktuálnom vývoji prostredníctvom 

interných médií 

 Pripomíname si správny postup, pokiaľ ide o umývanie rúk 

 Zintenzívnili sme dezinfekciu v celom závode a zvýšili sme dostupnosť stojanov s 

antibakteriálnym gélom 

 Zrušili sme všetky školenia 

 Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, všetci vodiči nákladnej 

dopravy musia byť vybavení ochrannými pomôckami ako sú maska a rukavice 

 Takisto chránime našich zamestnancov, ktorí sú s vodičmi v kontakte a poskytujeme 

im všetky ochranné pomôcky 

 Zatvorili sme všetky jedálne a bufety až do odvolania 

 Používame WebEx telekonferencie vždy, keď je to možné 

 Zrušili sme všetky plánované prehliadky závodu 

 Zrušili sme všetky pracovné cesty 

 Striedame pracovné tímy a máme záložné tímy, ktoré pracujú z domu 

 Minimalizujeme osobné stretávanie sa počas práce (vo velínoch, na vstupoch do 

závodu, atď.) 

 Otvorene komunikujeme s našimi zahraničnými dodávateľmi o ich možnom 

vycestovaní domov za svojimi rodinami a situáciu neustále vyhodnocujeme aj 

s miestnymi pracovníkmi 
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