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Apel do strony zamawiającej
– działów zarządzania i utrzymania nieruchomościami, Facility, Property
i Asset Managementu , administracji, wsparcia, operacji, zarządów firm.
Szanowni Państwo,
w obliczu kryzysu epidemiologicznego jesteście dziś szczególnie odpowiedzialni przed swoimi zarządami
i pracownikami za bezpieczeństwo swoich organizacji. Pragniemy podkreślić, że jako dostawcy usług FM stoimy
ramię w ramię z Wami w realizacji zadań z tym związanych i rozumiemy problemy, z jakimi się zmagacie.
Po ustąpieniu kryzysu będziemy razem odbudowywali Państwa operacje.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie chcemy się zwrócić do Państwa z kilkoma
niezwykle istotnymi postulatami:
1.

Apelujemy o bieżące ujawnienie informacji o zachorowaniach w obiektach
naszych klientów.
a. To ważne, aby odpowiednio zabezpieczać naszych pracowników i ograniczać ryzyko ich
zachorowań. Pamiętajmy, że są oni dziś często bardziej narażenii na ryzyko, ze względu na
mnogość kontraktów, jakie służbowo utrzymują.
b. Dzięki spójnej polityce informacyjnej łatwiej nam będzie zarządzać środkami ochrony
bezpośredniej, środkami dezynfekującymi, maskami i ubraniami ochronnymi.
c. Wzajemnie zaufanie pozwoli na szybką reakcję w przypadku potrzeby poddania grupy osób
kwarantannie.
d. Cenimy bardzo partnerskie relacje z pionami logistycznymi naszych klientów. Są one
szczególnie ważne w dobie kryzysu epidemicznego. Mamy pełną świadomość, że stanowimy
dla Was istotne narzędzie w realizacji zadań i zapewnieniu bezpieczeństwa Waszych firm.
Zróbmy wszystko, by niepotrzebne zgrzyty nie zakłócały optymalnego wykorzystywania naszych
wspólnych zasobów ludzkich, jakże narażonych na ryzyko zachorowań.

2. Wnosimy o racjonalne wykorzystanie naszych zasobów ludzkich
w bieżącej obsłudze kontraktów.
a. Prosimy o wzajemne zaufanie. W przypadku kontraktów opartych przede wszystkim na wymogu
zapewnienia określonej liczby personelu sugerujemy czasowe odstąpienie od rygoryzmu
w tym zakresie na rzecz realizacji uzgodnionych wspólnie konkretnych zadań czy osiągania
konkretnych celów w warunkach epidemii. W ten sposób niezbędna praca będzie wykonana,
a nasi ludzie zostaną odpowiednio wykorzystani.
b. Wnosimy o stosowanie elastycznych harmonogramów pracy i dopuszczenia odstępstw i zmian
w zaplanowanych pracach.
c. Pragniemy uczestniczyć wspólnie z Wami w opracowywaniu i aktualizowaniu planów działania
w trakcie kryzysu. Utrzymanie zdolności operacyjnej przy minimalizowaniu kosztów jest naszym
wspólnym celem.
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3. Wykorzystanie zaistniałej sytuacji do przeprowadzenia prac mających na celu lepsze
przygotowanie środowiska obiektowego do ponownego przyjęcia pracowników, m.in.
takich jak:
a. Zaplanowanie odpowiednich kontroli na wejściu do obiektów po ustąpieniu epidemii.
b. Zabezpieczenie systemów HVAC i systemów sanitarnych.
c. Przeprowadzenie planowanych przeglądów i prac remontowo-budowlanych w czasie
nieobecności pracowników.
d. Uzupełnienie lub aktualizacja planów utrzymania ciągłości biznesowej we wszystkich
organizacjach o aspekty epidemiologiczne.
e. Gruntowne doczyszczenie powierzchni przez profesjonalną dezynfekcję
i ozonowanie.
f.

Przygotowanie systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych do sezonu wiosennoletniego w warunkach epidemii i innych koniecznych dla danego obiektu instalacji.

4. Apelujemy o rzetelne traktowanie dostawców usług i rozumienie życiowej sytuacji ich
pracowników.
a. Prosimy o terminowe regulowanie płatności, a w przypadku, gdy z jakiegoś ważnego
powodu jest to niemożliwe, o pozostawanie w dialogu z dostawcami.
b. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli chodzi o wahania w dostępie do pełnych załóg
serwisowych. Nasi pracownicy, jak całe społeczeństwo, mają swoje obawy przed
zainfekowaniem i chcą chronić swoje rodziny. Ich częstsza absencja jest przez nas
stale monitorowana i robimy wszystko, aby nie miała wpływu na Państwa biznes.
c. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i w miarę istniejących możliwości wspieramy ich
materialnie i psychicznie. W przeważającej większości są to ludzie odpowiedzialni,
silnie związani z naszymi klientami i świetnie rozumiejący ich potrzeby. Z drugiej
strony musimy im zapewnić terminowe wynagrodzenie za pracę, gdyż jak większość
społeczeństwa nie mają oszczędności pozwalających funkcjonować bez bieżącego
wynagrodzenia

Podzielamy opinię tych współobywateli, którzy mówią, że obecny moment wymaga szczególnej
uważności i odpowiedzialności w traktowaniu innych ludzi. Już dawno słowo SOLIDARNOŚĆ
nie brzmiało tak prawdziwie jak dziś. Pragniemy, by środowisko Facility Managementu aktywnie
funkcjonowało w łańcuchu ludzi dobrej woli i zrobimy wszystko, by nasi partnerzy biznesowi
również tak nas traktowali.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Polskiej Rady Facility Management
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