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W tym dokumencie znajdują się odpowiedzi Lexmarka na pytania związane z szybko 
rozwijająca się epidemią COCID-19

OBSŁUGA KLIENTÓW

Czy w związku z pandemią istnieją plany przewidujące 

uzupełnienie zmniejszonej ilości pracowników lub 

zamknięcie obiektów? Czy praca zdalna jest realną opcją?

Tak. Wielu pracowników Lexmarka na całym świecie 

regularnie pracuje zdalnie. Nasi pracownicy są przystosowani 

to korzystania z technologii w celu aktywnej współpracy 

ze swoimi kolegami/koleżankami w firmie, jak również 

partnerami i dostawcami. W ramach naszego planu 

ciągłości regularnie testujemy możliwość pracy zdalnej 

naszych pracowników, po to byśmy mogli wypełniać nasze 

zobowiązania kontraktowe.

Czy Lexmark ma przygotowane plany, aby w sposób 

ciągły zagwarantować zakontraktowany poziom usług w 

razie kwarantanny?

W przypadku kwarantanny, Lexmark zastosuje się do 

wszystkich stosownych poleceń rządu i polityki wobec 

klientów. Jeżeli będzie to miało wpływ na możliwość 

serwisowania, Wasz opiekun handlowy poinformuje Was o 

tym. Jednakże proces diagnostyczny i doświadczone centrów 

wsparcia technicznego pozwalają nam rozwiązywać wysoki 

procent zgłaszanych przez klientów problemów drogą 

telefoniczną, bez konieczności delegowania serwisanta. 

Ponadto wiele z naszych podzespołów może być łatwo 

wymienionych przez klienta, możemy więc wysyłać części 

zamienne w celu samodzielnej naprawy.

Jak wygląda zarządzanie dystrybucją części zamiennych w 

sytuacji nadzwyczajnej?

Sieć części zapasowych Lexmarka składa się z trzech 

głównych centrów dystrybucyjnych znajdujących się w 

Północnej Ameryce, Europie i Azji, ponad 150 magazynów 

wysyłkowych, mniejszych centrów dystrybucyjnych w 

poszczególnych krajach i rozproszonych magazynów u 

różnych partnerów w niektórych krajach. W nadzwyczajnych 

sytuacjach, gdy partnerzy serwisowi, krajowe centra 

dystrybucyjne, lub magazyny wysyłkowe nie są w stanie 

zaspokoić potrzeb klienta, trzy główne centra dystrybucyjne 

mogą nadać pojedyncze przesyłki dokądkolwiek na 

świecie korzystając z partnerów spedycyjnych Lexmarka. 

PLANOWANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA FIRMY

Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie epidemią COVID-19 

w Lexmarku?

Za proaktywne monitorowanie i zarządzanie reagowaniem 

firmy na gwałtowny rozwój epidemii COVID-19 jest 

odpowiedzialny multidyscyplinarny globalny zespół 

kryzysowy firmy Lexmark. Zespół ten raportuje bezpośrednio 

do dyrekcji firmy Lexmark.

Czy Lexmark ma aktualne i sprawdzone plany ciągłości 

działania firmy?

Tak. Lexmark posiada globalne plany ciągłości działania 

(Business Continuity Plans –BCP), które obejmują wszystkie 

aspekty naszych operacji, w tym naszych partnerów 

produkcyjnych i głównych dostawców, jak również 

scenariusze, w których załoga nie będzie zdolna dostać się 

do swoich miejsc pracy lub odwiedzać klientów. Plany te są 

regularnie analizowane i sprawdzane przez pracowników 

Lexmarka i zewnętrznych konsultantów. Plany BCP mają 

na celu zapewnienie możliwości sprawowania usług na 

właściwym poziomie, zarówno dla naszych klientów jak i 

partnerów.

Czy plany BCP obejmują również dostawców?

Tak. Lexmark posiada plany ciągłości dla wszystkich swoich 

partnerów produkcyjnych i głównych dostawców. Jesteśmy w 

bliskim kontakcie z tymi dostawcami i wspólnie monitorujemy 

sytuację związaną z COVID-19.

Czy poddostawcy i kooperanci i dostarczający produkty i 

usługi są uwzględnieni w planach ciągłości Lexmarka?

Tak. Kooperanci dostarczający Lexmarkowi produkty i usługi 

są uwzględnieni w naszych planach BCP.

ŁAŃCUCH DOSTAW I ZAPASY MAGAZYNOWE

Czy Lexmark ma problemy z łańcuchem dostaw i zapasami?

Ostatnie informacje dotyczące łańcucha dostaw i zapasów 

można znaleźć tutaj.

https://www.lexmark.com/content/dam/lexmark/documents/article/y2020/Supply-Chain-Update_pl-PL.pdf


Spodziewamy się, że wysyłki do klientów będą mogły być 

kontynuowane bez zakłóceń o ile nie będą zakazane przez 

zarządzenia lokalnych rządów.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Jak Lexmark pomaga zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo 

swoich pracowników?

Zdowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, a także 

klientów odwiedzających nasze obiekty, jest zawsze 

naszym najwyższym priorytetem. Zespół ds. globalnego 

bezpieczeństwa w Lexmarku współpracuje blisko z rządem i 

innymi urzędnikami, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych 

pracowników, zarówno w naszych obiektach, jak i w 

czasie ich podróży. Ta współpraca została zacieśniona w 

odpowiedzi na epidemię COVID-19. Nasze postępowanie jest 

oparte o zalecenia władz w poszczególnych krajach. Lexmark 

zachęcił pracowników, którzy pracują w społecznościach 

gdzie epidemia COVID-19 narasta, aby pracowali z domu, 

tam gdzie jest to tylko możliwe. Pozostają w mocy zakaz 

podróży zagranicę i samokwarantanny. Zaostrzone zasady 

bezpieczeństwa zostały wprowadzone w obiektach, które 

wymagają obecności pracowników.

Jakie są zalecenia Lexmarka co od samokwarantanny?

Lexmark wprowadził politykę samokwarantanny na całym 

świecie. Od pracowników, którzy podróżowali do obszarów 

dotkniętych epidemią (określonych jako poziom 3 wg CDC) 

wymaga się aby pracowali przez 14 dni w domu od chwili 

powrotu. Pracownicy, u których pojawiły się objawy powinni 

pracować z domu przez 14 dni po ustąpieniu objawów.

Czy Lexmark zaostrzył politykę odwiedzin w świetle 

sytuacji związanej z COVID-19?

Tak. Aktualna polityka jest zamieszczona tutaj.

Jakie środki są stosowane dla personelu, który fizycznie 

pracuje w lokalizacjach klienta?

Zespół ds. globalnego bezpieczeństwa w Lexmarku 

współpracuje z rządem i innymi urzędnikami w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia naszych 

pracowników, klientów i sprzedawców. Ta współpraca 

została zacieśniona w odpowiedzi na wybuch COVID-19 

i konkretne działania różnią się w zależności od zaleceń 

w każdym z krajów. Przy odwiedzinach u klientów lub 

partnerów zalecieliśmy pracownikom i kooperantom 

Lexmarka do stosowania się do stosowania się do zaleceń 

lokalnych biur Lexmarka i własnych zaleceń klienta lub 

partnera w kwestii odwiedzin.

Jakie są zalecenia Lexmarka dotyczące przenoszenia się 

wirusa na przedmioty fizyczne?

Zalecenia co do czyszczenia urządzeń Lexmarka można 

znaleźć tutaj.

Czy można używać rysika do obsługi urządzenia Lexmarka? 

Tak. Dowolny rysik w ciemnym kolorze i z miękką koncowką, 

który jest używany w tabletach, takich jak iPad, będzie 

prawidłowo działał z każdym urządzeniem wielofunkcyjnym 

lub drukarką Lexmarka.

Czy wirus może być przeniesiony poprzez wysyłane 

produkty?

Według CDC (Centers of Disease Control and Prevention), 

„ze względu na słabą przeżywalność koronawirusów na 

powierzchniach, istnieje bardzo niewielkie rozprzestrzeniania 

się z produktów lub opakowań, które są transportowane 

przez okres dni lub tygodni w temperaturze otoczenia.” CDC 

dodaje, że obecnie nie dowodu na przenoszenie COVID-19 

poprzez importowane towary i w USA nie było żadnego 

przypadku COVID-19 związanego z przywożonymi towarami. 

Instrukcja czyszczenia urządzeń Lexmarka znajduje się tutaj.

POLITYKA KOMUNIKACYJNA

Czy Lexmark posiada plan komunikacyjny mający na celu 

informowanie pracowników i klientów o zmieniających 

się okolicznościach?

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacje pozostaje bardzo 

dynamiczna i posiadamy plany co do stałego informowania 

pracowników i klientów. Nasz multidyscyplinarny zespół 

kryzysowy spotyka się regularnie, aby mieć świadomość 

zmian w sytuacji i wszelkich czynników mających wpływ na 

naszą działalność. Publikujemy tutaj oświadczenia mające 

na celu informowanie naszych pracowników, klientów i 

partnerów co do zmian sytuacji.

Jak zostanę powiadomiony, co potencjalnie negatywnych 

oddziaływań na moją firmę?

Nasze plany ciągłości działalności mają na celu zapewnienie 

ciągłego spełniania wymagań klientów. Jeśli nastąpi 

jakakolwiek zmiana, Wasz opiekun handlowy skontaktuje się 

z Wami bezpośrednio.

Gdzie mogę kierować dodatkowe pytania?

Jeżeli nie znalazłeś tutaj odpowiedzi na swoje wątpliwości, 

skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub wyślij 

zapytanie na status.update@lexmark.com.
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