
 
 

 

 

 Szanowni Państwo,  
 
W związku z globalną epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 firma Geis PL podjęła szereg starań 

mających na celu zabezpieczenie ciągłości działań logistycznych oraz bezpieczeństwa pracowników 
i klientów. 

 
W Geis PL został powołany Zespół ds. Przeciwdziałania Sytuacji Zagrożenia Koronawirusem 

SARS-CoV-2. Jego zadaniem jest ciągłe monitorowanie, opracowywanie i wdrażanie adekwatnych 
zaleceń, instrukcji oraz informowanie zarówno pracowników jak i klientów Geis PL  
o aktualnych wytycznych służb państwowych oraz WHO. 

 
W ramach działań podjętych przez Zespół wprowadzono następujące środki bezpieczeństwa do 
zastosowania na etapie realizacji dostaw krajowych: 

 
1. Kierowcy dokonujący dostawy są zabezpieczeni maseczkami ochronnymi oraz rękawicami. 

Proces przekazania przesyłki powinien odbyć się w przestronnym miejscu. Podczas dostawy 
kierowca zachowuje możliwe największy dystans od odbiorcy – min. 2 m. 

2. Odbiorca przesyłki jest również zobowiązany do zabezpieczenia twarzy poprzez użycie 
maseczki lub w ostateczności chusty, szalika osłaniającego usta oraz nos. 

3. Potwierdzenie dostawy następuje przez podpis na liście przewozowym. Klient musi 
posiadać własne artykuły piśmiennicze (np. długopis). 

4. Przekazanie dokumentów, COD musi następować w bezpieczny sposób, poprzez 
pozostawienie dokumentów w odpowiednim miejscu. W żadnym wypadku nie „z ręki do 
ręki”. 

5. W przypadku dostawy do osoby objętej kwarantanną sanitarno-epidemiologiczną próba 
dostawy nie zostanie podjęta. 

6. Pracownicy oraz podwykonawcy Geis PL zastrzegają sobie prawo do kontaktu 
telefonicznego z odbiorcą poprzedzającego dostawę, celem poinformowania o wytycznych 
realizowania dostaw. 

7. Geis PL zastrzega sobie prawo do informowania drogą SMS-ową odbiorców przesyłek nt. 
obowiązków jakie na nich spoczywają (prosimy o obowiązkowe wprowadzanie numerów 
kontaktowych odbiorców do Zleceń Spedycyjnych). 

 
W przypadku niezastosowania się do powyższych punktów, Geis PL podejmie próbę odpłatnej 
ponownej dostawy w kolejnym dniu roboczym. W przypadku ponownego niezastosowania się do 
wymagań, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy na jego koszt.  

 
Jednocześnie przypominamy o zmianach i działaniach wdrożonych w Geis PL: 

 
1. Wprowadzenie dodatkowych środków higieny i bezpieczeństwa dla pracowników oraz 

kierowców w postaci płynów dezynfekujących do mycia rąk w każdej lokalizacji. 

2. Rozwieszenie plakatów i instrukcji prawidłowego mycia rąk w każdej lokalizacji.  



 
 

 

 

3. Wyposażenie pracowników i kierowców w środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki. 

Zgodnie z zaleceniami Geis PL. 

4. Regularne pomiary temperatury pracowników oraz kierowców w każdej lokalizacji. 

5. Regularny monitoring stanu osobowego w oddziałach oraz wśród kierowców. 

6. Zawieszenie tzw. odbiorów oraz dostaw własnych w każdej z lokalizacji Geis PL, celem 

lepszej izolacji pracowników. 

7. Wprowadzenie procedur i rekomendacji dotyczących rozładunku-załadunku samochodów 

m.in.: ograniczenie możliwość kontaktu pomiędzy kierowcą, pracownikami magazynu oraz 

biura.    

8. Ograniczenia pracy w dużych skupiskach ludzkich. Pełne wykorzystanie możliwości dla pracy 

zdalnej, jeśli tylko zakres realizowanych obowiązków na to pozawala.  

 

 

Wyżej wymienione informacje przekazujemy również wszystkim osobom odwiedzającym 

oddziały Geis PL (przede wszystkim przewoźnikom i kierowcom). Dokładamy wszelkich starań, by 

dostawy realizowane do magazynów mogły odbywać się w sposób płynny, bez konieczności 

uruchomiania dodatkowych działań, a także z maksymalnym zachowaniem bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników łańcucha dostaw. 

 

Uprzejmie prosimy o informowanie nadawców, odbiorców o zmianach i obowiązkach 

towarzyszących realizacji usług przez Geis PL. Pozostałe rekomendacje i wytyczne dostępne są na 

naszej stronie www.geis.pl. 

 
 

Z wyrazami szacunku,  
 

 
Adam Kwiatkowski        Mariusz Kazimierczak  
Dyrektor Zarządzający    Dyrektor Sprzedaży   

http://www.geis.pl/

