Wprowadziliśmy zalecane procedury zapobiegania przenoszenia się koronawirusa
✓

DEZYNFEKCJA ODBYWA SIĘ DWUETAPOWO : PRZED WYDANIEM* ORAZ PO ZWROCIE

✓

Każdy aby wejść musi mieć maseczkę i ma możliwość i obowiązek użycia bezdotykowo płynu do dezynfekcji rąk

✓

Magazynierzy i Serwis używają maseczek i jednorazowych nitrylowych rękawiczek

✓

W hali wydań / zwrotów wydzieliliśmy strefy i ograniczyliśmy przepływ ludzi do minimum

✓

Zredukowaliśmy obecność osób współpracujących w obrębie nieruchomości do 1, maks. 2 naraz

✓

Logistyka & zamówienia pracują zdalnie – w miarę dostępności sprzętu mogą zlecić wydanie na wieczór przed zdjęciami

✓

Do higienicznej dezynfekcji rąk stosujemy płynu ORLEN ( https://www.orlenoil.pl/oodownload/pds/1006 )

✓

Do czyszczenia sprzętu używamy płynu CLINEX DEZOFast ( https://www.clinex.com.pl/produkt/dezynfekcja/clinex-dezofast )

* Przygotowany i zdezynfekowany sprzęt przykrywamy na życzenie Asystenta folią – zabezpieczając go przed ryzykiem skażenia przez osoby trzecie

„Staramy się na bieżąco dostosowywać do najnowszych wytycznych – zależy nam żebyście bezpiecznie mogli wrócić na plan!”

Właściciel, FASTMEDIA

We have introduced recommended procedures for preventing coronavirus transmission
✓

DISINFECTION IS TAKEN TWO TIMES: BEFORE RELEASE * AND AFTER RETURN

✓

Everyone entering must have a mask and has the option and obligation to use hand disinfectant

✓

Warehouse and Service use masks and disposable nitrile gloves

✓

We separated zones in the release / returns hall and limited the flow of people to a minimum

✓

We have reduced the presence of co-workers on the property to 1, max. 2 at a time

✓

Logistics & orders work remotely – depending on equipment availability, they may arange the release the evening before the shoot

✓

For hygienic hand disinfection we apply ORLEN liquid ( https://www.orlenoil.pl/oodownload/pds/1006 )

✓

We clean the equipment with CLINEX DEZOFast liquid ( https://www.clinex.com.pl/produkt/dezynfekcja/clinex-dezofast )

* Prepared and disinfected equipment is covered with foil at the Assistant's request – protecting it against the risk of contamination by third parties

„We do our best to adapt to the latest guidelines on an ongoing basis – we want you to be able to get back to the set safely!”

Owner, FASTMEDIA

