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Wysiłki firmy Cooper Standard mające na celu zjednoczenie się i pokonanie wyzwań, 
w połączeniu z większą dostępnością szczepionek i przewidywanym wzrostem 
wielkości produkcji, przynoszą nową falę optymizmu.  
 
Jak wspomniano podczas konferencji dotyczącej wyników za pierwszy kwartał 2021 r., 
osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne i zwiększyliśmy marżę, uzyskując 98% 
zielonych kart wyników klientów, 98% zielonych kart ekologicznych wprowadzeń na 
rynek oraz 18 mln USD oszczędności w obszarze produkcji. Wolumen produkcji 
utrzymuje się na stałym poziomie i oczekuje się, że w czerwcu ulegnie poprawie, a w 
lipcu powinien być jeszcze wyższy. Codziennie koncentrujemy się na przekraczaniu 
oczekiwań, nieustannie poszukując możliwości poprawy wyników dla wszystkich 
interesariuszy. W związku z tym musimy zadbać o to, aby nasz zespół był gotowy do 
realizacji zadań w drugiej połowie roku z takim samym zaangażowaniem w 
bezpieczeństwo i jakość.  
 
Z dumą przedstawiam nasz Raport odpowiedzialności korporacyjnej za rok 2020 
„Stronger: Team, Partnerships, Business”, który został niedawno opublikowany na 
stronie cooperstandard.com. Raport obejmuje postępy w osiąganiu światowej klasy 
wyników we wszystkich obszarach naszej działalności wraz z nowymi celami w 
zakresie energii odnawialnej i redukcji odpadów oraz dostarcza aktualnych informacji 
na temat innych inicjatyw biznesowych, takich jak nasze działania w zakresie 
różnorodności, integracji i przynależności. Proszę poświęcić chwilę na zapoznanie się 
z istotną pracą, jaką wykonujemy i naszymi osiągnięciami w tematach ważnych dla 
wszystkich naszych interesariuszy, w tym dla naszych pracowników. 

 
Jak już wcześniej wspomniano, Global Leadership Team zdecydowanie zachęca 
pracowników do rozważenia możliwości otrzymania szczepionki przeciwko 
koronawirusowi, jeśli jest ona dostępna w ich okolicy i przypomina wszystkim o 
kontynuowaniu stosowania środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia narażenia na 
kontakt z wirusem i jego rozprzestrzeniania się. Więcej szczegółów znajduje się w 
prawej kolumnie. Z przyjemnością dzielę się informacją, że wraz ze wzrostem liczby 
szczepień i wzmocnieniem wytycznych rządowych/zdrowotnych, wprowadzane są 
również aktualizacje do „Planu bezpiecznego powrotu do pracy” firmy Cooper 
Standard. Przewidujemy, że wraz ze wzrostem liczby szczepionek poszczególne 
oddziały będą mogły przechodzić do nowych faz, co złagodzi niektóre wytyczne 
antycovidowe.  
 
Podczas gdy liczba zakażeń koronawirusem zmniejsza się w większości naszych 
placówek, przypominamy, że w niektórych krajach nadal odnotowuje się wyższe liczby 
zachorowań. Z wielkim współczuciem dzielę się wiadomością o śmierci pracownika 
naszego zakładu w brazylijskiej miejscowości Varginha. Wyrażamy najszczersze 
wyrazy współczucia i przekazujemy kondolencje rodzinie, przyjaciołom i 
współpracownikom Clezio Oliveiry. Według danych z 7 maja łącznie 47 pracowników 
Cooper Standard jest zarażonych COVID-19. 
 
Dziękuję za wysiłki podejmowane przez cały czas trwania pandemii w celu osiągnięcia 
wyników i zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.  
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Przeczytaj nasz Raport odpowiedzialności korporacyjnej 
Cooper Standard na stronie www.cooperstandard.com 

 
Warto się zaszczepić 
Badania wykazały, że u osób, które zaraziły się wirusem 
COVID-19, objawy takie jak zmęczenie, utrata węchu i 
smaku mogą utrzymywać się jeszcze długo po 
wyzdrowieniu. Zaszczepienie się nie tylko pomoże 
zapobiec wirusowi, ale w mało prawdopodobnym 
przypadku, gdy się nim zarazisz, zapobiegnie ciężkiej 
chorobie, która pozostawia długotrwałe objawy. Istnieją 
również doniesienia, że u niektórych nieszczepionych 
pacjentów z objawami COVID-19 może wystąpić 
złagodzenie objawów po przyjęciu szczepionki. 
 
Skontaktuj się z lokalnym działem Zasobów Ludzkich 
i nie przychodź do pracy w razie udzielenia 
odpowiedzi twierdzącej na dowolne z poniższych 
pytań: 
• Czy masz gorączkę (38°C i więcej), dolegliwości 

grypowe lub 
przypominające ją objawy? 

• Czy dostałeś zalecenie lub zostałeś skierowany 
przez lokalną placówkę służby zdrowia lub 
dostawcę usług medycznych na dozór 
epidemiologiczny lub kwarantannę? 

• Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś bliski kontakt z 
kimkolwiek, kto miał pozytywny wynik badania na 
COVID-19 lub czeka na jego wynik? 

 
Wytyczne dotyczące COVID-19 
• Często myj ręce 
• Nie podawaj dłoni na powitanie 
• Zasłaniaj usta, gdy kaszlesz lub kichasz 
• Utrzymuj 1–2 metry dystansu od innych 
• Staraj się, by spotkania były jak najkrótsze 
• Ograniczaj korzystanie z transportu publicznego 
• Unikaj zatłoczonych miejsc 
• W razie choroby – zostań w domu 

 
Kanały zgłaszania nieetycznych zachowań 
• Twój przełożony lub menedżer 
• Każdy pracownik działu kadr 
• Dział prawny lub biuro ds. etyki i zgodności z 

przepisami 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Każdy członek globalnego komitetu ds. 
etyki i zgodności z przepisami 

• System Cooper Standard IntegrityLine, 
umożliwiający także anonimowe* 
zgłoszenia, dostępny na stronie 
www.csintegrityline.com 
*Niektóre kraje, na terenie których prowadzimy 
działalność, wymagają ujawnienia tożsamości osoby 
zgłaszającej nieprawidłowości. 
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