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Szanowni Państwo
W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji
epidemiologicznej w Polsce i na świecie Josera Polska
oraz wszystkie firmy należące do grupy Josera podjęły
szereg działań mających na celu ochronę zdrowia
Pracowników oraz zapewnienie ciągłości produkcji
i dostaw towarów do odbiorców.
Zakłady produkcyjne Josera są ogniwem łańcucha
dostaw związanego bezpośrednio z produkcją
żywności. Sprawia to, że do obecnej sytuacji
podchodzimy ze szczególną uwagą i odpowiedzialnością.
W naszej grupie kapitałowej utworzyliśmy zespoły
Pracowników odpowiedzialne za przestrzeganie
zewnętrznych zaleceń właściwych władz krajowych
oraz wewnętrznych standardów bezpieczeństwa
dostosowanych do obecnej sytuacji. Zespoły te na
bieżąco monitorują zmiany zaleceń lokalnych władz
krajowych i wprowadzają je w szybkim tempie w życie.
Codzienna wymiana informacji pomiędzy zespołami
pozwala na natychmiastowe reagowanie na problemy
pojawiające się w poszczególnych krajach, w których
prowadzimy działalność.
Dzięki dyscyplinie i zaangażowaniu naszych Pracowników mogliśmy w krótkim czasie wdrożyć nowe
procedury. Jest to dla nas powód do dumy i dobra
prognoza na nadchodzące z pewnością niełatwe
tygodnie.

żywności ( Josera Polska i Josera GmbH), dostaw samej
żywności ( EFI) oraz karm dla zwierząt towarzyszących
(Josera Petfood). Obecnie możemy zapewnić, że
produkcja jest i będzie kontynuowana we wszystkich
naszych lokalizacjach. Utrzymujemy stały kontakt
z dostawcami surowców i reagujemy na bieżąco na
wszelkie zmiany w zakresie dostępności i logistyki.
Wprowadzone we wszystkich zakładach zmiany
organizacyjne pozwoliły na ograniczenie zagrożenia
dla zdrowia Pracowników i utrzymanie ciągłości
produkcji. Realizacja zamówień do odbiorców
następuje zgodnie z planem i możliwościami
dyktowanymi przez procesy logistyczne. Nasi doradcy
terenowi w dziale agrarnym i dziale pet food pozostają
w ciągłym kontakcie z dystrybutorami oraz odbiorcami
końcowymi. Są dostępni pod firmowymi numerami
telefonów i służą fachową pomocą.
Obecna sytuacja wymaga wzajemnego zrozumienia ze
strony wszystkich uczestników łańcucha dostaw
związanego z produkcją żywności oraz ludzkiej
solidarności. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone
procedury, zaangażowanie całego zespołu Josera,
zrozumienie i dobra współpraca z naszymi
kontrahentami sprawią, że sprostamy czekającym nas
wyzwaniom.
Życząc wszystkim Państwu zdrowia
Dariusz Haremza

Maksymalne ograniczenie zagrożenia dla zdrowia
Pracowników to nasz podstawowy priorytet. Drugim
jest kontynuacja produkcji i dostaw do odbiorców w celu
zapewnienia zaopatrzenia niezbędnego dla produkcji
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