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Szanowni Państwo, 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 i ogłoszeniu przez Światową Organizację 

Zdrowia pandemii wywoływanej przez ten wirus choroby Covid-19 informujemy, że Przedsiębiorstwo Produkcji 

Lodów KORAL Józef Koral Sp. j. we wszystkich aspektach prowadzonej działalności z największą starannością 

przestrzega obowiązujących przepisów, standardów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa żywności, 

konsumentów, pracowników i naszych kontrahentów. Dotyczy to również niedawno wprowadzonej Ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

W szczególności PPL KORAL stale monitoruje i niezwłocznie wprowadza w życie nowe zalecenia wydawane 

przez specjalistów oraz instytucje państwowe z Głównym Inspektoratem Sanitarnym na czele.  

W ramach wdrażania środków ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii PPL KORAL 

podjęło m. in. następujące działania, zgodne z bieżącymi zaleceniami właściwych służb:  

 przypomina o zasadach higieny osobistej, myciu rąk, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia, nie 

tylko osobom mającym bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również pracownikom biurowym, 

kierowcom, dostawcom, odbiorcom i pozostałym kontrahentom firmy; 

 wzmogło nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników i ściśle je egzekwuje; 

 dokonało weryfikacji dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP, aby wyeliminować ewentualne 

luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń; 

 przeanalizowało wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, 

maszyn i pilnuje częstotliwości wykonywanych zabiegów; 

 wprowadziło dodatkową procedurę ostrożnościową dla kierowców dostarczających i odbierających surowce 

i towary do i z Zakładów Spółki; 

 ograniczyło podróże służbowe do minimum, jak również przestrzega zasad dostępu do zakładu produkcji 

przez osoby zewnętrzne; 

 ograniczyło kontakt fizyczny pracowników poprzez wprowadzenie we wszystkich obszarach, w których jest 

to możliwe, pracy zdalnej. 

Ponadto rozumiejąc istotność radykalnych działań, które mają prowadzić ograniczenia rozprzestrzeniania się 

pandemii już na samym jej początku, a także mając na względzie zdrowie naszych pracowników, tymczasowo od 

dnia 16 marca br wstrzymaliśmy produkcję. Posiadamy jednakże zapasy magazynowe, więc dostawy będą nadal 

realizowane.  

Niemniej jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji i utrudnień z jakimi przyjdzie 

nam się mierzyć, dlatego z ostrożności informujemy o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia – co najmniej 

w sezonie 2020 – zakłóceń w dostawach produktów marki PPL KORAL. Zakłócenia te mogą powodować 

opóźnienia w realizacji zamówień, a w skrajnych wypadkach nawet odmowę ich realizacji. 

Żywimy głęboką nadzieję, że wszystkie podjęte działania przyczynią się do ograniczenia rozprzestrzeniania 

się pandemii i szybkiego powrotu do normalnego życia przez całe społeczeństwo. Jednocześnie zakładamy, 

że PPL KORAL jak również nasi partnerzy będzie w stanie w niezakłócony sposób realizować dotychczasową 

działalność, w tym realizować dostawy i prowadzić sprzedaż mimo wystąpienia w naszym kraju siły wyższej 

w postaci pandemii wyżej wymienionej choroby, która z pewnością wszystkim nam utrudni codzienne zadania 

i będzie stanowić poważne – nie tylko gospodarcze – wyzwanie.  
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