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Eforturile Cooper Standard de a ne uni forțele și de a depăși încercările, combinate cu 
disponibilitatea sporită a vaccinurilor și creșterea prognozată a volumelor de producție 
sunt motive de optimism reînnoit.  
 
Așa cum am menționat în primul trimestru al anului 2021, am înregistrat rezultate 
operaționale solide și o îmbunătățire a marjei, inclusiv 98% în ceea ce privește grilele 
de evaluare ecologică ale clienților, 98% în ceea ce privește grilele de evaluare 
ecologică ale lansărilor și 18M $ economii de producție. Volumele de producție rămân 
constante și se anticipează că se vor îmbunătăți în iunie, iar în iulie ar trebui să vedem 
volume și mai mari. Rămânem concentrați pe depășirea așteptărilor zi de zi, căutând 
în permanență oportunități de a impulsiona obținerea de rezultate pentru toate părțile 
interesate. Acestea fiind spuse, trebuie să ne asigurăm că echipa noastră este gata de 
îndeplinirea obiectivelor pe toată durata unui al doilea semestru mai solid, cu același 
angajament față de siguranță și calitate.  
 
Vă anunț cu mândrie că Raportul nostru privind responsabilitatea corporativă pentru 
2020, „Stronger: Team, Partnerships, Business” (Mai puternici: echipă, parteneriate, 
afacere) a fost publicat recent pe cooperstandard.com. Raportul prezintă progresele în 
vederea atingerii performanțelor de clasă mondială în toate domeniile afacerii noastre, 
cu obiective noi pentru energia regenerabilă și reducerea deșeurilor și oferă actualizări 
privind diferitele inițiative de afaceri precum activitățile de Diversitate, Incluziune și 
Apartenență. Vă rugăm să vă rezervați timp pentru a citi despre activitățile importante 
care se desfășoară și realizările noastre pe subiecte importante pentru toate părțile 
interesate, inclusiv pentru angajați. 

 
Așa cum am menționat anterior, Echipa Globală de Leadership încurajează angajații 
să ia în considerare să se vaccineze împotriva coronavirusului atunci când vaccinul va 
fi disponibil în zona lor și le reamintește tuturor să aplice în continuare măsuri de 
siguranță pentru a reduce expunerea la virus și răspândirea lui. Găsiți mai multe detalii 
incluse în coloana dreaptă. Îmi face plăcere să vă comunic că ratele de vaccinare 
cresc, iar recomandările guvernamentale și de sănătate sunt îmbunătățite. Sunt 
efectuate, de asemenea, actualizări ale „Safe Return to Operations Plan” (Planul de 
revenire în siguranță la operațiuni). Anticipăm că pe măsură ce ratele de vaccinare vor 
crește, punctele de lucru vor putea trece treptat la noi faze, care vor înlesni aplicarea 
anumitor recomandări privind COVID-19.  
 
Chiar dacă cazurile de COVID-19 scad în majoritatea punctelor noastre de lucru, ni se 
reamintește că anumite țări se confruntă încă cu cifre mai mari. Vă anunț cu părere de 
rău decesul unui angajat de la unitatea noastră din Varginha, Brazilia. Transmitem 
condoleanțele noastre familiei, prietenilor și colegilor lui Clezio Oliveira. La 7 mai, 
Compania avea în total 47 de angajați cu un caz activ de COVID-19. 
 
Vă mulțumim pentru eforturile depuse pe durata pandemiei pentru a obține rezultate și 
pentru a rămâne în siguranță.  

 
 
 

Jeff Edwards 
Președinte și Director General 

 

Consultați Raportul Cooper Standard privind responsabilitatea 
corporativă pe www.cooperstandard.com 

 
Vaccinările sunt încurajate 
Studiile au arătat că unele persoane care s-au îmbolnăvit 
de COVID-19 pot fi afectate de simptome precum 
oboseala și pierderea mirosului și a gustului pentru multă 
vreme de la recuperarea după boală. Vaccinarea nu 
numai că va ajuta la prevenirea infectării cu virusul, dar, 
în cazul improbabil în care vă veți infecta, vă va feri de o 
formă gravă în urma căreia veți rămâne cu simptome 
persistente. De asemenea, există relatări potrivit cărora 
unii pacienți nevaccinați cu simptome de COVID-19 de 
lungă durată pot constata o atenuare a acestora după 
vaccinare. 
 
Vă rugăm să contactați departamentul local de 
resurse umane și să nu vă prezentați la muncă dacă: 
• Aveți febră (cel puțin 38 °C) sau simptome 

asemănătoare gripei 
• Departamentul local de sănătate sau furnizorul 

dvs. de servicii medicale v-a îndrumat să vă 
autoizolați sau să intrați în carantină 

• Ați avut vreun contact apropiat cu cineva care a fost 
testat pozitiv sau care face în prezent obiectul unei 
investigații privind COVID-19 în ultimele 14 zile 

 
Recomandări privind COVID-19 
• Spălați-vă des pe mâini 
• Nu strângeți mâna cu alte persoane 
• Acoperiți-vă când tușiți și strănutați 
• Păstrați o distanță de 1 – 2 metri față de ceilalți 
• Aveți întâlniri cât mai scurte 
• Limitați transportul public 
• Evitați spațiile aglomerate 
• Rămâneți acasă când sunteți bolnavi 

 
Resurse de raportare cu privire la etică 
• Managerul sau supervizorul dumneavoastră 
• Orice membru al echipei de resurse umane 
• Departamentul juridic sau Biroul de Etică și 

Conformitate 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Orice membru al Comitetului Global de 
Etică și Conformitate 

• Linia de integritate 
IntegrityLine a companiei 
Cooper Standard, anonim 
dacă se dorește*, la 
www.csintegrityline.com 
*Vă rugăm să rețineți că sunt câteva țări în care ne 
desfășurăm activitatea în care nu este permisă 
raportarea 
anonimă. 
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