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17 marca 2020

Szanowni Klienci i Partnerzy,

W imieniu całego zespołu Lexmarka chciałbym zapewnić Was, że jesteśmy w pełni zaangażowani w działania mające na celu 

powstrzymanie pandemii koronawirusa, jednocześnie dbając o to, aby Wam służyć. Zdrowie i dobrostan naszych pracowników, 

klientów i partnerów jest naszym najwyższym priorytetem teraz i zawsze. Ponieważ sytuacja stale ulega zmianie, chciałbym Wam 

zabrać chwilę, aby podzielić się najświeższymi informacjami.

Zespół ds. zarządzania kryzysowego w Lexmarku spotyka się codziennie, aby zapewnić ciągłość naszych operacji biznesowych, 

czyniąc jednocześnie wszystko, aby nasi pracownicy i Wasi pracownicy mieli zapewnione bezpieczeństwo. Zespół ten raportuje 

bezpośrednio do mnie i mojego zespołu wykonawczego. Nasze decyzje są oparte o najświeższe informacje dostarczane przez 

CDC (Centers of Disease Control and Prevention), WHO, lokalne agencje zdrowia i urzędników rządowych, jak również plany 

awaryjne przedsiębiorstwa.

Nasza dzisiejsza sytuacja przedstawia się następująco:

 } Zachęciliśmy wielu pracowników Lexmarka do pracy z domu. Nasze sprawdzone systemy IT radzą sobie ze zwiększeniem pracy 

zdalnej, a nasze narzędzia do pracy zespołowej online pozwalają na niezakłóconą komunikację między pracownikami a także 

z Wami

 } Oczywiste jest, że nasi pracownicy produkcyjni są potrzebni w miejscu pracy. Nasze centra produkcyjne kontynuują działalność 

operacyjną i wdrożyliśmy dodatkowe środki mające na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa zespołów pracowniczych.

 } Ściśle śledzimy poziom świadczenia usług w skali światowej, aby zapewnić właściwą reakcję na Wasze potrzeby. Nasz personel 

dalej szybko rozwiązuje problemy klientów przez telefon i w razie potrzeby dalej wykonujemy interwencje serwisowe u klienta, 

działając zgodnie z zaleceniami naszych klientów dotyczących odwiedzin i przepisów władz lokalnych.

 } Nasza międzynarodowa pozycja w zakresie produkcji i serwisu pozwala nam na elastyczność w dostarczaniu produktów i 

usług, mimo że pewne regiony stoją w obliczu tymczasowych trudności.

 } Jak dotąd nie doświadczyliśmy opóźnień w dostawach dla naszych klientów, dotyczy to urządzeń, materiałów 

eksploatacyjnych i części serwisowych. Poziomy zapasów magazynowych pozostają są wysokie.

Ponieważ sytuacja zmienia z dnia na dzień, stworzyliśmy stronę docelową Lexmark Coronavirus Response, dzięki której będziecie 

informowani na bieżąco. Znajdziecie tu najnowsze wiadomości co do naszego łańcucha dostaw, polityki odwiedzin, zalecenia co 

do czyszczenia urządzeń Lexmarka, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeżeli nasza zdolność do obsługi Waszego biznesu będzie w jakikolwiek sposób zagrożona, dowiecie się o tym bezpośrednio od 

nas. W razie dodatkowych pytań lub obaw zalecam kontakt z Waszym opiekunem handlowym. Można również kierować pytania 

na status.update@lexmark.com.

Jestem dumny, że zespół Lexmarka troszczy się o naszych klientów i wzajemnie o siebie. Zapewniam Was, że możecie na nas liczyć 

w zakresie wspierania w Waszych firm.

 Z poważaniem 

 

Allen Waugerman 

President and Chief Executive Officer

Z naszego dyrektora

https://www.lexmark.com/pl_pl/lexmark-coronavirus-response.html

