
Biện pháp Phòng ngừa COVID-19
Bảng câu hỏi dành cho Khách và Kỳ vọng đối với Nhà cung cấp

Do vi-rút corona chủng mới (COVID-19) tiếp tục lan nhanh trên toàn cầu, Kohler Co. đang thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm hạn chế đi lại, tận dụng công nghệ kỹ thuật số và tăng 
cường các giao thức văn phòng để đảm bảo chúng tôi cung cấp môi trường làm việc lành mạnh 
nhất cho nhân viên, khách hàng và đối tác. Kohler đã triển khai các giao thức bổ sung cho nhà 
cung cấp và khách khác khi đến thăm các địa điểm của Kohler. Các nhà cung cấp cũng phải phối 
hợp với Kohler để thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo giảm thiểu rủi ro chuỗi cung 
ứng và các đơn hàng của Kohler được giao đầy đủ, nếu cần thiết. 

Khách đến thăm và Đại diện tại chỗ của Nhà cung cấp tại cơ sở của Kohler Co. 

Khách đến thăm và đại diện tại cơ sở của Kohler (nhà cung ứng, khách hàng hoặc bên thứ ba) chỉ 
được chấp nhận trong trường hợp "công việc hệ trọng" - là những công việc có yếu tố quan trọng 
có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty . Trước khi khách đến thăm và đại diện tại chỗ của 
nhà cung cấp tại cơ sở vào trụ sở của Công ty, nhân viên của Kohler phải hoàn thành Bảng câu 
hỏi dành cho Khách và cập nhật thông tin cần thiết. 

Kỳ vọng đối với Nhà cung cấp

Nhà cung cấp của Kohler và công ty con, phòng ban và chi nhánh là một phần không thể thiếu 
trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, do đó, đóng vai trò quan trọng giúp Kohler đảm bảo 
thực hiện cam kết với khách hàng. Chúng tôi mong đợi nhà cung cấp sẽ chủ động thực hiện các 
biện pháp giảm thiểu gián đoạn chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo hoàn thành đơn hàng của Kohler. 
Trừ khi có hướng dẫn khác của nhân viên Kohler, mọi đơn hàng phải được hoàn thành theo kế 
hoạch.

Hạn chế Nhân viên Kohler đi Công tác

Để hạn chế sự lây lan của vi-rút và giảm thiểu rủi ro cho nhân viên và hoạt động của chúng tôi, 
Kohler hạn chế các chuyến công tác của nhân viên. Các chuyến công tác chỉ được chấp nhận 
nếu có lý do "công việc hệ trọng" - là những công việc có yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến 
hoạt động của công ty. Với các hạn chế đi lại này, Kohler khuyến khích nhân viên tận dụng công 
nghệ để thay thế các cuộc họp trực tiếp bằng cuộc họp ảo.

Sức khỏe & Sự an tâm của Khách

Như với tất cả các loại vi-rút, có những biện pháp đơn giản mà tất cả chúng ta có thể thực hiện 
để giảm thiểu rủi ro khi mắc phải. Tất cả khách đến thăm các cơ sở của Kohler nên tuân thủ các 
khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ:

1. Rửa tay thường xuyên. Rửa tay thường xuyên bằng xà 
phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi đi 
vệ sinh, trước khi ăn, sau khi xỉ mũi, ho hoặc hắt xì. Nếu 
không có sẵn xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch 
rửa tay có chứa còn. Khi rời khỏi phòng vệ sinh, hãy dùng 
khăn giấy để mở và đóng tay cầm cửa.

2. Tránh chạm vào mặt. Chạm tay vào nhiều bề mặt có thể 
khiến bạn bị nhiễm vi-rút. Tránh chạm vào mắt, mũi, miệng 
hoặc bất kỳ phần nào trên mặt.

3. Thực hành vệ sinh hô hấp. Các giọt bắn làm lây lan vi-rút. 
Hãy che miệng và mũi bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy khi 
ho hoặc hắt xì. Vứt bỏ khăn giấy đã sử dụng ngay lập tức 
và rửa tay.

4. Hãy ở nhà nếu bạn bị ốm. Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở, 
hãy đi khám sớm và gọi cho nhà cung cấp dịch vụ y tế của 
bạn trước. 

5. Tránh tập trung ở nơi đông người. Duy trì khoảng cách tối 
thiểu 1 m (3 feet) giữa bạn và bất kỳ ai đang ho hoặc hắt 
hơi.

Kohler tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ cung cấp thông tin cập nhật bổ sung nếu cần thiết. Vui 
lòng liên hệ đại diện Kohler tại địa phương bạn nếu có thắc mắc. 


