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கடுமையான ொனிமை ைற்றுை் விநியயாக சங்கிலி பற்றாக்குமற 

உள்ளிட்ட நைது ெணிகத்மத பாதிக்குை் சமீபத்திய வெளிப்புற 

குறுக்கீடுகமள நிெரத்்தி வசய்ெதற்கான நைது குழுவின் கடின 

உமைப்பு ைற்றுை் வசயை்திறன்மிக்க நடெடிக்மககள் குறித்து நான் 

வபருமைப்படுகியறன். இந்த சொை்கள் இருந்தயபாதிலுை், நைது குழு 

உறுதியான நிதி, தரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு வசயை்திறமன ெைங்குகிறது. 

 

கூப்பர ்ஸ்டாண்டரட்ின் ெணிகை் ொகனத் வதாழிலுடன் வதாடரந்்து 

முன்யனறி ெருகிறது. யையை குறிப்பிட்டுள்ள சொை்களாை் உற்பத்தி 

அளவுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிமையிை், ஆண்டின் இரண்டாை் பாதியிை் 

தயாரிப்பு யதமெ அதிகரிக்குை் என்று நாங்கள் எதிரப்ாரக்்கியறாை். 2021 

க்கு ைட்டுை் 150 க்குை் யைற்பட்ட நிறுெை்களுக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

இந்த எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட ெளரச்ச்ிக்குத் தயாராெதற்கு, எங்கள் 

உைகளாவிய வசயை்பாடுகளிை் வதாடரந்்து ஸ்திரத்தன்மைமயப் 

யபணுெதுை், சொை்கமள விமரொகக் கண்டறிெதுை், 

யதமெப்படுை்யபாது ஆரை்பத்தியையய உதவிமய நாடுெதுை் முக்கியை். 

 

COVID-19 ஐத ்தவிர, ொகனத ்வதாழிை் வதாடரந்்து உருைாற்றை் வபற்று 

ெருகிறது. நான் அடிக்கடி யகட்குை் ஒரு விஷயை் தற்யபாமதய மின்சார 

ொகனங்கள் (EV) ைற்றுை் இந்த ைாற்றை் சந்மதயிை் நைது ெணிகத்மத 

எெ்ொறு பாதிக்குை் என்பயத. காைப்யபாக்கிை் எரிவபாருள் 

தயாரிப்புகளுக்கு குமறந்த யதமெ இருக்கக்கூடுை், EV சந்மத கூப்பர ்

ஸ்டாண்டரட்்’க்கு பை ொய்ப்புகமள ெைங்குகிறது. வெப்பமூட்டுை் 

ைற்றுை் குளிரூட்டுை் மின்கைன்கள் யபான்ற EV யதமெகமள நிெரத்்தி 

வசய்ய நை் குழுக்கள் நைது எரிவபாருள் ைற்றுை் பியரக் வடலிெரி ைற்றுை் 

திரெ பரிைாற்ற தயாரிப்பு ெமககளிலிருந்து நிபுணத்துெத்மதப் 

பயன்படுத்துகின்றன. உண்மையிை், திட்டமிடப்பட்ட 150 நிறுெை்களிை் 

25 மின்சார ொகனங்களுக்காகுை் ைற்றுை் கூப்பர ்ஸ்டாண்டரட்ு 

உைகளவிை் சிறந்த 25 EV தளங்களிை் 16 ெது சப்மளயராக உள்ளது. 

 

பை பகுதிகளிை் நைது வநகிை்திறமன நாை் வதாடரந்்து 

நிரூபிக்குை்யபாது, ஏற்பட ொய்ப்புள்ள ஆபத்மத நாை் கெனிப்பது 

அெசியை், யைலுை் அமத முன்கூட்டியய கண்டறிந்து சரி வசய்ய நை்ைாை் 

முடிந்த அமனத்மதயுை் வசய்ய யெண்டுை். குறிப்பாக இது 

பாதுகாப்பிற்கு மிகவுை் முக்கியைாகுை். உங்கள் பாதுகாப்பு ைற்றுை் 

பிறரின் பாதுகாப்பிற்காக அமனத்து ஊழியரக்ளுை் பங்கு ெகிக்க 

யெண்டுை் என்பமத எைது வைாத்த பாதுகாப்பு பண்பாடுை் 

எதிரப்ாரக்்கிறது. சாத்தியைான இமடயூறுகமளத் தவிரப்்பதற்கு உங்கள் 

சுற்றுப்புறங்கமளப் பற்றி அதிக எசச்ரிக்மகயாக இருங்கள், 

அமனத்துை் உட்பட சிறிய சறுக்கை்கள் முதை் கடுமையான காயங்கள் 

ெமர பாதுகாப்பற்ற நிகை்வுகள் ஏற்படாைை் தடுக்க உதவுங்கள். இது 

நைது COVID பாதுகாப்பு ெழிகாட்டுதை்களுக்குை் வபாருந்துை், 

தயவுவசய்து நைது நிறுெனங்களுக்கு உள்யளயுை் வெளியயயுை் 

பாதுகாப்பான நடத்மதகமளத் வதாடரவுை். ைாரச் ்12 ஆை் யததி 

நிைெரப்படி, நிறுெனத்திை் COVID-19 ஆை் பாதிக்கப்பட்ட ஊழியரக்ள் 

வைாத்தைாக 53 யபர ்இருந்தனர.் 

 

எைது அமனத்து பங்குதாரரக்ளுக்குை் நிமையான ைதிப்பீட்மட 

ெைங்குெதற்கான உங்கள் வதாடரச்ச்ியான அரப்்பணிப்புக்கு நன்றி. 

நைது ைக்களின் பாதுகாப்பிை் கெனை் வசலுத்துெதன் மூைமுை், நைது 

ொடிக்மகயாளரக்ளுக்கு தரைான தயாரிப்புகமள ெைங்குெதன் 

மூைமுை், நைது சமூகங்களிை் சாதகைாக விமளவு ஏற்படுத்துெது 

மூைமுை், ஆண்டு முன்மெக்குை் எந்தவொரு சொை்களுக்குை் நாை் 

தயாராக இருப்யபாை் என்று நான் நை்புகியறன். 

 

ஜெஃப் எட்வர்ட்ஸ் 

தமைெர ்ைற்றுை் தமைமை நிரெ்ாக அதிகாரி 

 

 

 
பின்வருை் சந்தர்ப்பங்களிை் உங்கள் உள்ளூர் 

HR துலைலைத் ஜதாடர்புஜகாள்ளவுை் ைை்றுை் 

பணிபுரிை வருலகதர வவண்டாை்: 

• காய்சச்ை் (100.4°F / 38°C அை்ைது அதற்கு யைை்) 

அை்ைது ஃப்ளூ 

யபான்ற அறிகுறிகள் இருந்தாை் 

• சுயைாக தனியாக இருக்குைாறு அை்ைது 

சுயைாக தனிமைப்படுத்தி 

வகாள்ளுைாறு உங்கள் உள்ளூர ்

சுகாதாரத் துமற அை்ைது சுகாதார 

ெைங்குநர ்மூைை் 

ெழிகாட்டப்பட்டுள்ளது. 

• கடந்த 14 நாட்களிை் COVID-19 

யசாதமனயிை் யநரை்மற முடிவு 

ெந்திருக்குை் அை்ைது அதற்காக 

யசாதிக்கப்படுை் எெருடனுை் வநருங்கிய 

வதாடரப்ிை் இருந்திருக்கிறீரக்ள் 

 

COVID வழிகாட்டை்கள் 

• மககமள அடிக்கடி கழுெவுை் 

• மககமள ைற்றெரக்ளுடன் குலுக்க 

யெண்டாை் 

• இருமுை்யபாதுை் துை்முை்யபாதுை் 

மூடிக்வகாள்ளுங்கள் 

• ைற்றெரக்ளிடமிருந்து 1-2 மீட்டர ்/ 3-6 அடி 

தூரத்திை் இருங்கள் 

• சந்திப்புகமளக் குறுகியதாக மெத்திருங்கள் 

• வபாதுப் யபாக்குெரத்மதக் 

கட்டுப்படுத்துங்கள் 

• ைக்கள் கூட்டமுள்ள இடங்கமளத் 

தவிரத்்திடுங்கள் 

• யநாய்ொய்ப்பட்டிருக்குை்யபாது வீட்டியையய 

இருங்கள் 

 

ஜநறிமுலை ஜதாடர்பான அறிக்லக 

அளிக்குை் ஆதார அலைப்புகள் 

• உங்களுமடய யைற்பாரம்ெயாளர ்அை்ைது 

யைைாளர ்

• ைனிதெளக் குழுவின் எந்த உறுப்பினருை் 

• சட்டத்துமற அை்ைது வநறிமுமற 

ைற்றுை் அமதக் 

கமடபிடித்தலுக்கான அலுெைகை் 

(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• உைகளாவிய வநறிமுமறகள் 

ைற்றுை் இணக்கக் குழுவின் 

ஏயதனுை் உறுப்பினர ்

• நீங்கள் விருை்புை் பட்சத்திை், 

அமடயாளை் வதரியாைை்* 

www.csintegrityline.com என்பதிை் 

உள்ள கூப்பர ்ஸ்டாண்டரட்் 

இண்டக்ரிட்டிமைன் 

*நாங்கள் வசயை்படுை் சிை நாடுகளிை் சிை 

அமடயாளைற்ற அறிக்மக அளித்தை்கள் 

அனுைதிக்கப்படைாட்டா என்பமதத் 

தயவுவசய்து 

குறித்துக்வகாள்ளவுை். 

 

ைாதாந்திரப் புதிை ஜசை்திகளுக்கு இலதப் 

பார்க்கவுை் 

ைாதாந்திரக் கடிதங்கள் Cooper Standard 

ெமைத்தளத்திை் இடுமகயிடப்படுை்: 

https://www.cooperstandard.com/covid-19- 

employee-communications. தயவு வசய்து 

இமத பயன்படுத்தவுை் 

கடவுசவ்சாை்: CS குழுப் பணிக்கான அணுகை் 

(கடவுசவ்சாை்ைானது சிறிய ைற்றுை் வபரிய 

எழுத்துக்களுக்கு வசன்சிட்டிெ் ஆனதாகுை்). 

 

mailto:ethicsandcompliance@cooperstandard.com
http://www.csintegrityline.com/
https://www.cooperstandard.com/covid-19-employee-communications
https://www.cooperstandard.com/covid-19-employee-communications

