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Vážení zákazníci, 

 

súčasný stav je výnimočný pre nás pre všetkých. V mene Medely by som rada poďakovala všetkým lekárom, zdravotným 

sestrám, zdravotníckym pracovníkom a opatrovateľským tímom, ktorí sa starajú o pacientov počas tejto globálnej pandémie. Ich 

odvaha je inšpiratívna, pretože títo odborníci v zdravotníctve neúnavne pomáhajú pacientom a podpore našej spoločnosti. 

Medela takisto podnikla kroky na riešenie tejto globálnej krízy v oblasti verejného zdravia s cieľom zabezpečiť dodávky, 

strojnásobiť výrobu najnaliehavejších produktov, poskytovať informácie našim zákazníkom a chrániť bezpečnosť našich 

zamestnancov: 

 Zabezpečenie prístupu k našim produktom. Starostlivo riadime celý náš dodávateľský reťazec. Vybudovali sme 

špecializovaný tím COVID-19, ktorý priebežne vyhodnocuje situáciu a spolupracuje s našimi dodávateľmi a partnermi 

na zabezpečenie včasného dodania našich produktov a pokračujeme tak v bezpečnej výrobe. Aj keď v súčasnej dobe 

nie je možné vylúčiť určité oneskorenia jednotlivých produktov, v súčasnosti neočakávame žiaden významný vplyv na 

našu schopnosť dodávať našim zákazníkom požadované produkty. Situácia zostáva samozrejme veľmi dynamická a 

tieto informácie budeme aktualizovať. 

 Strojnásobenie výroby našich dýchacích a odsávacích chirurgických a hrudných odsávacích systémov. 

Vzhľadom na to, že nemocnice na celom svete sa snažia rozšíriť svoju kapacitu a zriadiť zariadenie pre dočasnú 

starostlivosť, nároky na naše mobilné odsávacie a dýchacie systémy, chirurgické odsávacie systémy a mobilné 

digitálne drenážne systémy sa výrazne zvýšili. Naše chirurgické odsávačky majú špeciálny systém filtrácie vírusov a 

mobilita našich zariadení je nevyhnutná, ak nie je k dispozícii prístup k vákuu centrálneho sania nemocnice. Robíme 

všetko pre to, aby sme čo najrýchlejšie splnili tieto naliehavé požiadavky a pracujeme na strojnásobení našej výrobnej 

kapacity. 

 Sme tu pre mamičky a zdravotníckych pracovníkov v čase neistoty. S rozšírením Koronavírovej choroby existuje 

mnoho pochybností, obáv a nepresných informácií. Sme partnerom pre zdravotníckych pracovníkov a tehotné i 

dojčiace matky. Snažíme sa poskytnúť presné informácie ohľadom dojčenia a COVID-19 a pomáhať tak v týchto 

ťažkých chvíľach. Dojčenie a materské mlieko sú v súčasnej dobe ešte viac dôležité, než kedykoľvek predtým, 

pretože chráni pred mnohými chorobami. Z tohto dôvodu Medela vytvorila špeciálne online informačné centrum 

COVID-19 týkajúce sa dojčenia, aby tak poskytla našim zákazníkom najnovšie a najdôveryhodnejšie informácie. Ďalej 

podporujeme našu online komunitu na Facebooku, Instagrame, Twitteri a LinkedIn. 

 Ochrana našich zamestnancov a spoločnosti. Zriadili sme globálne a miestne pracovné skupiny, ktoré našim 

zamestnancom priebežne poskytujú presné, konkrétne a včasné informácie, odpovedajú na ich otázky a obavy, a 

poskytujú im pomoc v týchto neistých časoch. Zriadili sme pre takmer všetkých zamestnancov možnosť práce z domu 

a zvýšili sme bezpečnostné opatrenia, aby sme pomohli zmierniť šírenie vírusu. Zamestnancom vo výrobe a 

distribúcii sme optimalizovali ich smeny tak, aby sme minimalizovali osobný kontakt medzi zamestnancami a 

externými dodávateľmi. Na pracovisku sú zvýšené hygienické opatrenia a dodržiavajú sa bezpečné vzdialenosti. 

Medela je odhodlaná aj v tejto neistej dobe naďalej poskytovať služby našim pacientom, zákazníkom a zamestnancom s 

najvyššou úrovňou starostlivosti a podpory. 

Ďakujem za Vašu dôveru 

S úctou, 

Medela AG 

 

Annette Brüls, CEO  
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