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MAN Truck & Bus

Koronavírus-járvány: az MAN az
teherautógyártás újraindítását tervezi

autóbusz-

és

Március közepével az MAN felfüggesztette gyáraiban a termelést
munkavállalói védelme érdekében, valamint a megszakadt ellátási
láncok és a haszongépjárművek iránti kereslet hirtelen csökkenése
miatt. Az MAN autóbusz- és teherautóüzemek átfogó biztonsági
intézkedések mellett jövő héten újraindulnak.

Körülbelül hat hétig tartó termelésleállás után az MAN Truck & Bus gyáraiban
2020. április 27-től fokozatosan újraindítják a termelést csökkentett kapacitással.
Természetesen ennek kapcsán is a munkavállalók védelme a legfontosabb,
ezért egy részletes program keretében átfogó intézkedéseket vezetnek be. Ezek
közé tartozik többek között a munkavállalók közötti nagyobb távolság
biztosítása, az útvonalak és folyamatok ehhez igazodó megváltoztatása, a
szükséges védőeszközök biztosítása, valamint a munkavállalók képzése és
oktatása.
„Az elmúlt hetekben a válságkezelő csoport intenzíven munkálkodott a
megfelelő követelmények és feltéltelek kidolgozásán, amelyekkel gyáraink
újraindulhatnak. A kulcsfontosságú kihívások között szerepel a megfelelő
alkatrészellátás
biztosítása,
valamint
a
saját
munkafolyamataink
megszervezése munkavállalóink védelmének maximális biztosítása mellett,
nem beszélve a haszongépjárművek iránti kereslet élénkítésére irányuló
intézkedésekről” – foglalja össze Joachim Drees, a MAN Truck & Bus SE
igazgatótanácsának elnöke. „Beszállítóink az Európai Unió különböző
országaiban tevékenykednek, ezért arra kérjük a politikusokat, hogy a piacra
való gyors visszatérés érdekében egy uniós szintű összehangolt intézkedéssel
támogassanak bennünket.”
„Természetesen munkatársaink egészsége és biztonsága a legfontosabb
számunkra. Ennek megfelelően az egészségügyi menedzsmenttel együtt
számos szervezeti intézkedést tettünk annak érdekében, hogy teljes mértékben
garantáljuk a szükséges egészségügyi biztonságot, higiéniát és a munkavállalók
Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén,
éves forgalma körülbelül 11 milliárd euró (2019-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek,
tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz
kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON SE leányvállalata, és
világszerte több mint 37 000 munkatársat foglalkoztat.
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közötti minimális távolságot” – tette hozzá dr. Carsten Intra, a MAN Truck & Bus
SE igazgatótanácsának humánerőforrás területért felelős igazgatója és
munkaügyi igazgatója.
„Minden tiszteletem mindazon munkatársaké, akik rövidített munkaidőben
végezték vagy végzik továbbra munkájukat, valamint azoké, akik rugalmas
munkaidőben vagy a munkahelyükön továbbra is helytállnak ebben a nehéz
időszakban! Nagyon köszönöm azon elmúlt hetekben önkéntes munkára
jelentkező munkavállalók áldozatos tevékenységét is” – mondta Saki
Stimoniaris, a csoport üzemi tanácsának elnöke.
Több munkavállaló mind a termelésben, mind az adminisztrációs területeken
eleinte továbbra is rövidített munkaidőben vagy a meglévő rugalmas
munkaidőszabályokat kihasználva lehetőség szerint otthonról dolgozik. Az
irodába való visszatérést a biztonsági előírásoknak megfelelően lépcsőzetesen
kezdik meg.
Az MAN Truck & Bus továbbra is teljes mértékben biztosítja az MAN és a
NEOPLAN márkák szervizelését, karbantartását saját szakszervizeiben és
szerződött partnerei által, hiszen az ellátási lánc, a tömegközlekedés és
mentőjárművek folyamatos működésének biztosítása a legfontosabb feladat a
mostani időszakban.
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