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Zatímco výkonnostní ukazatele Cooper Standard se stále zvyšují, přicházejí z 
celého světa pozitivní zprávy o mírách proočkovanosti a slibném začátku „nového 
normálu“. 
 
Našemu týmu se v květnu podařilo dosáhnout působivého rekordu v oblasti 
bezpečnosti – byl zaznamenán pouze jeden zaznamenatelný incident, díky čemuž 
byl tento měsíc z hlediska bezpečnosti téměř dokonalý! Ačkoli je i jedna jediná 
nehoda příliš mnoho, jsem hrdý na to, že náš tým dbá na bezpečnost, a úspěchy 
jako tento jsou důkazem pozitivních výsledků našeho úsilí. Dobré výsledky v oblasti 
bezpečnosti pomáhají položit pevný základ pro excelenci v celém našem provozu a 
pozitivně ovlivňují další klíčové ukazatele, jako je kvalita a plnění.  
 
V průběhu června společnost Cooper Standard pokračovala v posilování svého 
závazku k bezpečnosti a zvyšování povědomí o důležitých tématech v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v našich závodech i mimo ně v rámci našeho 
prvního Globálního měsíce bezpečnosti. Těšíme se, že se s vámi na konci měsíce o 
některé z nejdůležitějších událostí podělíme na domovské stránce portálu Cooper 
Standard. 
 
S velkou radostí se s vámi také chci podělit o to, že společnost Cooper Standard 
získala dvě významná ocenění od General Motors. Společnost byla počtvrté za 
sebou vyhlášena Dodavatelem roku, přičemž toto ocenění získala podruhé za sebou 
za obě naše produktové řady – těsnění a palivové a brzdové systémy. Dále byla 
společnost oceněna cenou GM Overdrive Award za naši chemickou platformu 
Fortrex®. Ocenění Overdrive se uděluje za vynikající úspěchy v šesti prioritách 
GPSC společnosti GM, které jí umožňují dosahovat obchodních výsledků pomocí 
cílených iniciativ a špičkové kultury. Společnost GM si vybrala Fortrex®  z důvodu 
nižší uhlíkové stopy a schopnosti přispívat ke snižování emisí. 
 
Vzhledem k tomu, že případů nákazy virem COVID-19 stále ubývá, vstoupilo 17 
našich zařízení mimo region Asie a Tichomoří v rámci našeho plánu bezpečného 
návratu do provozu do fáze 2 nebo vyšší. Musíme se i nadále důsledně snažit 
snižovat riziko nákazy koronavirem v našich závodech a vyzýváme zaměstnance, 
aby využili možnosti očkování, pokud jsou v jejich oblasti k dispozici. S velkým 
zármutkem vás musím informovat o úmrtí jednoho ze zaměstnanců našeho závodu 
v mexickém Atlacomulcu. Rodině, přátelům a kolegům Ignacia Lopeze Mendozy 
vyjadřujeme upřímnou soustrast. K 11. červnu společnost zaznamenala celkem 41 
zaměstnanců s probíhajícím onemocněním COVID-19. 

 
Děkujeme vám, že se i nadále zaměřujete na dosahování excelence a pomáháte si 
navzájem zajišťovat bezpečnost a poskytovat vynikající podporu našim zákazníkům. 
 
 
Jeff Edwards 
Předseda představenstva a generální ředitel 
 

 

 
 
Doporučujeme očkování 
Podle výsledků studií se u některých osob, které 
se nakazily virem COVID-19, mohou příznaky, 
jako je únava a ztráta čichu a chuti, projevovat 
ještě dlouho po zotavení. Očkování nejenže 
pomáhá předcházet virové nákaze, ale i v 
nepravděpodobném případě onemocnění zabrání 
těžkému průběhu, který by zanechal 
dlouhotrvající příznaky. Podle některých zpráv 
může u některých neočkovaných pacientů s 
dlouhodobými příznaky COVID-19 dojít po 
očkování ke zmírnění příznaků. 
 
Nechoďte prosím do práce a kontaktujte místní 
oddělení HR, pokud: 
• Máte příznaky horečky (38 °C a více) nebo 

příznaky podobné chřipce 
• Dostali od místních zdravotnických úřadů 

či poskytovatele zdravotní péče pokyn k 
sebeizolaci či karanténě 

• Byli jste v posledních 14 dnech v úzkém 
kontaktu s někým, kdo byl pozitivně testován 
nebo vyšetřován na onemocnění COVID-19 

 
Pokyny COVID 
• Často si umývejte ruce 
• Nepodávejte si ruce 
• Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa 
• Udržujte vzdálenost 1-2 metry od ostatních 
• Organizujte krátké porady 
• Omezte veřejnou dopravu 
• Vyhýbejte se přeplněným prostorům 
• Zůstaňte doma, když jste nemocní 

 
Firemní zdroje pro etické reportování 
• Váš nadřízený nebo manažer 
• Jakýkoli člen týmu HR 
• Právní oddělení nebo tým pro etiku a 

dodržování předpisů 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Některý ze členů Globální komise 
pro dodržování etiky 

• Služba Cooper Standard 
IntegrityLine, v případě zájmu i 
anonymně*, na adrese 
www.csintegrityline.com 
* Vezměte prosím na vědomí, že v některých 
zemích, ve kterých působíme, nelze podávat 
anonymní 
hlášení. 
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