TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 ze 2

Společnost ŠKODA AUTO obnovuje výrobu ve svých
závodech v České republice
› Obnovení výroby automobilů a komponentů proběhlo 39 dní po jejím zastavení dne 18. března
› Zdraví zaměstnanců chrání rozsáhlá hygienická a bezpečnostní opatření
Mladá Boleslav, 27. dubna 2020 – Dnes ráno v 6.00 hodin byla ve všech třech výrobních
závodech společnosti ŠKODA AUTO v České republice opět zahájena výroba. Po dohodě
s Odbory KOVO byla v závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí obnovena výroba
vozů a komponentů. Zdraví zaměstnanců chrání rozsáhlá hygienická a bezpečnostní opatření.
18. března 2020 zastavila společnost ŠKODA AUTO v rámci boje proti šíření koronaviru výrobu ve
svých závodech v České republice. 39 dní po přechodném uzavření závodů se dnes ráno v 6:00 hodin
výroba opět rozjela.
Součástí rozsáhlých hygienických a bezpečnostních opatření je mimo jiné vybavení zaměstnanců
rouškami nebo respirátory. ŠKODA AUTO poskytne i dostatek dezinfekčních prostředků a pomocí
plakátů informuje o preventivních opatřeních, jako je dodržování dostatečného odstupu od ostatních
osob, upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí rukou a jejich desinfekce a „bezpečné“ kašlání a
kýchání. Kromě toho se při vstupu do areálu závodů namátkově měří tělesná teplota.
ŠKODA AUTO svůj personál ve všech závodech v České republice o preventivních opatřeních
informuje pomocí letáků a plakátů i prostřednictvím různých digitálních kanálů. Vedoucí pracovníci a
mistři současně informují své týmy o specifických bezpečnostních opatřeních, která platí pro konkrétní
oddělení.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí komunikace podniku
tomas.kotera@skoda-auto.cz
T +420 326 811 773

Kamila Biddle
Tisková mluvčí pro výrobu, personalistiku a
ekologii
kamila.biddle@skoda-auto.cz
T +420 730 862 599
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ŠKODA AUTO
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z
nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.

