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Pe măsură ce indicatorii de performanță ai companiei Cooper Standard continuă să se 
îmbunătățească, crește și numărul știrilor pozitive din lume cu privire la ratele de 
vaccinare și începutul promițător al unei „noi normalități”. 
 
Echipa noastră a atins cel mai bun record din toate timpurile în domeniul siguranței în 
mai, cu un singur incident înregistrat, fiind o lună aproape perfectă din acest punct de 
vedere! Deși un incident înseamnă încă prea mult, sunt mândru de angajamentul echipei 
față de siguranță și astfel de realizări sunt o mărturie a rezultatelor pozitive ale 
priorităților noastre. Performanțele înalte în domeniul siguranței ajută la crearea unui 
fundament solid pentru excelență pe toată durata operațiunilor noastre și are un impact 
pozitiv asupra altor indicatori-cheie, cum ar fi calitatea și livrarea.  
 
Pe tot parcursul lunii iunie, Cooper Standard a continuat să consolideze angajamentul 
nostru față de siguranță și să crească gradul de conștientizare privind importanța 
sănătății și siguranței în punctele noastre de lucru și în afara lor, cu prima Lună dedicată 
siguranței la nivel global. Așteptăm cu nerăbdare să vă împărtășim o parte dintre 
aspectele marcante pe pagina principală a Portalului Cooper Standard, la sfârșitul lunii. 
 
Sunt încântat, de asemenea, să vă comunic că Cooper Standard se bucură de 
recunoaștere din partea General Motors prin acordarea a două premii impresionante. 
Pentru al patrulea an consecutiv, Compania a fost desemnată Furnizorul anului, primind 
acest premiu pentru al doilea an consecutiv pentru liniile de produse Sisteme de 
etanșare, de alimentare cu combustibil și de frânare. De asemenea, Compania este 
onorată cu Premiul Overdrive din partea GM pentru platforma chimică Fortrex®. 
Platforma Overdrive recunoaște realizările excepționale în cele șase Priorități GPSC ale 
GM care le permit să se orienteze în ceea ce privește rezultatele comerciale cu inițiative 
concentrate și o cultură de avangardă. GM a ales Fortrex® datorită amprentei sale de 
carbon scăzute și capacității de a ajuta la reducerea emisiilor. 
 
Cazurile de COVID-19 continuă să scadă, iar 17 dintre punctele noastre de lucru din 
afara regiunii Asia-Pacific au intrat în Faza 2 sau superioară în „Safe Return to 
Operations Plan” (Planul de revenire în siguranță la operațiuni). Trebuie să fim precauți 
în continuare pentru a reduce riscul de COVID în punctele noastre de lucru și angajații 
sunt încurajați să ia în considerare oportunitățile de vaccinare atunci când acestea sunt 
disponibile în zona lor. Vă anunț cu părere de rău decesul unui angajat de la unitatea 
noastră din Atlacomulco, Mexic. Transmitem condoleanțele noastre familiei, prietenilor și 
colegilor lui Ignacio Lopez Mendoza. La 11 iunie, Compania avea în total 41 de angajați 
cu un caz activ de COVID-19. 

 
Vă mulțumim pentru că vă axați permanent pe excelență pentru a ne ajuta reciproc să 
rămânem în siguranță și să le oferim asistență excepțională clienților noștri. 

 
 
Jeff Edwards 
Președinte și Director General 
 

 

 
 
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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