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Wybitne wyniki w zakresie 
bezpieczeństwa i uznanie klientów 
Data publikacji: 24.06.2021 r. 
 
Wskaźniki efektywności firmy Cooper Standard rosną, a z całego świata 
napływają do nas pozytywne wiadomości dotyczące liczby osób 
zaszczepionych oraz obiecującego początku „nowej normalności”. 
 
W maju nasz zespół osiągnął imponujący rekord wszechczasów – 
zanotowaliśmy tylko jeden wypadek, dzięki czemu ten miesiąc był niemal 
idealny pod względem bezpieczeństwa! Mimo że jeden wypadek to wciąż o 
jeden za dużo, jestem dumny z zaangażowania naszego zespołu na rzecz 
bezpieczeństwa, a takie osiągnięcia są dowodem na pozytywne rezultaty 
naszych wysiłków. Wysokie wyniki w zakresie bezpieczeństwa pomagają nam 
zbudować solidne podstawy dla doskonałości we wszystkich naszych 
działaniach i pozytywnie wpływają na inne kluczowe wskaźniki, takie jak jakość i 
dostawy.  
 
Przez cały czerwiec w firmie Cooper Standard nadal pracowaliśmy nad 
wzmocnieniem naszego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i 
zwiększaniem świadomości na ważne tematy związane ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem w naszych zakładach i poza nimi w ramach pierwszego 
Globalnego Miesiąca Bezpieczeństwa. Pod koniec miesiąca na stronie głównej 
portalu Cooper Standard podzielimy się z Wami kilkoma najważniejszymi 
wydarzeniami. 
 
Z radością informuję również, że firma Cooper Standard została wyróżniona 
przez General Motors dwiema imponującymi nagrodami. Czwarty rok z rzędu 
firma otrzymała tytuł Dostawcy Roku, a po raz drugi z rzędu wyróżnienie to 
przyznano jej za linie produktów z kategorii Uszczelnienia oraz Dostawy Paliwa i 
Hamulców. Firma została również uhonorowana przyznawaną przez GM 
nagrodą Overdrive Award za naszą platformę chemiczną Fortrex®. Nagroda 
Overdrive Award stanowi wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w sześciu 
priorytetach GPSC firmy GM, które umożliwiają osiąganie wyników biznesowych 
dzięki ukierunkowanym inicjatywom i najnowocześniejszej kulturze. GM wybrała 
platformę Fortrex® ze względu na jej niższy ślad węglowy i zdolność do 
obniżenia emisji. 
 
Z uwagi na dalszy spadek liczby przypadków COVID-19, 17 naszych zakładów 
poza regionem Azji i Pacyfiku weszło w fazę 2 lub wyższą naszego planu 
bezpiecznego przywracania działalności operacyjnej. Musimy kontynuować 
nasze wysiłki na rzecz zmniejszenia ryzyka zachorowania na COVID-19 w 
naszych zakładach i zachęcamy pracowników do zapoznania się z 
możliwościami szczepień, jeśli są one dostępne w ich regionie. Z wielkim 
smutkiem informuję o śmierci pracownika naszego zakładu w Atlacomulco w 
Meksyku. Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Ignacio Lopeza Mendozy 
składamy wyrazy współczucia. Na dzień 11 czerwca w firmie mieliśmy 
odnotowanych 41 aktywnych przypadków COVID-19. 

 
Dziękujemy za nieustanne wysiłki na rzecz doskonałości, aby zapewnić 
bezpieczeństwo sobie i innym i dostarczyć naszym klientom wyjątkową obsługę. 
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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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