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Do naszych Klientów i Partnerów  

  Wrocław, 18. marca 2021 

 

Wpływ pandemii na działalność 
Endress+Hauser  

Informacja dla klientów o podjętych działaniach  

 

W odpowiedzi na rozwój pandemii nowego koronawirusa, Endress+Hauser podjął szereg działań 

zaradczych. Ochrona zdrowia pracowników, klientów, partnerów, jak i całego społeczeństwa, jest dla 

nas najwyższym priorytetem. Naszym celem jest przy tym zapewnić realizację dostaw i optymalne 

wsparcie dla naszych klientów. W strukturze Grupy Endress+Hauser powołano specjalny zespół 

zadaniowy, który koordynuje działania jak niżej:  

 

Sprzedaż i serwis 

• Doradcy techniczni, inżynierowie sprzedaży i specjaliści ds. realizacji zamówień są dostępni pod 

dotychczasowymi numerami telefonów, adresami e-mail oraz za pośrednictwem kanałów cyfrowych 

niezależnie od tego, czy pracują z domu, czy z biura. Pracownicy terenowi powrócili do pracy  

w terenie, którą realizują z zachowaniem obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa. 

• Gdy to możliwe, wizyty i spotkania u klientów odbywają się. 

• Na wypadek wprowadzenia odgórnych obostrzeń, zostały przygotowane plany awaryjne, których 

celem jest zapewnienie klientom kompleksowego wsparcia niezależnie od sytuacji. 

• Dział Serwisu pracuje nadal i udziela klientom wsparcia w ramach prawa i z uwzględnieniem reguł 

bezpieczeństwa. 

 

Wsparcie online  

• Zakładając konto na portalu klienta endress.com, klient otrzymuje dostęp do informacji o cenie  

i dostępności produktu, czasie dostawy, a także możliwość śledzenia przesyłek. 

• Dane techniczne, rysunki i dokumentacja są do pobrania ze strony internetowej endress.com. 

  

http://www.pl.endress.com/pl/shop/rejestracja
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Dostawy, dostępność produktów i materiałów w naszych fabrykach 

• Endress+Hauser przyjmuje zamówienia oraz realizuje dostawy. 

• Nasze fabryki w Europie i na świecie są w pełni operacyjne, a ryzyko związane z zachwianiem 

globalnego łańcucha dostaw analizowane na bieżąco. Środki zaradcze są zapewnione. 

• Tam, gdzie jest to możliwe, realizujemy strategię zaopatrzenia w materiały z dwóch źródeł, najlepiej 

zlokalizowanych w różnych krajach lub na różnych kontynentach. 

• Stale poszerzamy zapasy bezpieczeństwa szczególnie krytycznych dla produkcji komponentów. 

• Wprowadzane ograniczenia mogą skutkować lokalnie dłuższym czasem tranzytu. Informujemy  

i wspieramy klientów, których dotyczy ten problem. 

 

Środki ochrony przed infekcją 

• Podjęliśmy szereg działań i środków mających na celu ochronę zdrowia naszych pracowników  

i klientów. 

• Wstrzymaliśmy podróże służbowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne, ograniczając je do 

niezbędnego minimum. 

• Do odwołania ograniczyliśmy wszystkie zaplanowane wcześniej spotkania i wydarzenia. 

• Nasi pracownicy pracują w trybie pracy zdalnej w domu, w biurze, jak i w terenie. Oznacza to, że są 

dyspozycyjni i dostępni dla klientów w zależności od potrzeb. Praca w biurze i w terenie odbywa się  

z zachowaniem zasad społecznego dystansu i wszelkich reguł bezpieczeństwa.  

 

 

 

  

 

Maciej Sieczka 

Prezes Zarządu 

          


