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Izredne razmere

Podjetja so se hitro prilagodila 
Proizvodna podjetja so se morala spopasti z novimi razmerami, ki so nastale zaradi 
novega koronavirusa. V nekaterih od njih smo preverili, kaj vse so naredili zaradi 
pandemije in kaj bo v naslednjih letih postalo del njihovega običajnega procesa.
Andreja Šalamun

V Talumu mora proizvodnja potekati nemoteno tudi v 
času pandemije, saj sodi med gospodarske družbe, ki 
so ključnega pomena za delovanje države. Poudarjajo, 
da jim je pri tem skrb za zdravje in varnost zapo-
slenih ključna in da upoštevajo priporočila pristojnih 
institucij. Sodelavce so prvič na pomen preventivnega 
samozaščitnega delovanja za preprečevanje možnosti 
okužbe s koronavirusom opozorili že konec febru-
arja, nato pa ustanovili krizno delovno skupino, ki 
se sestaja dnevno (prek videokonference), spremlja 
priporočila pristojnih institucij in pripravlja dodatne 
ukrepe za zmanjševanje možnosti okužbe s koronavi-
rusom znotraj tovarne, povedo v Talumu.

Združevanje preprečujejo tudi fizično
Sodelavce ozaveščajo o pomenu doslednega upo-
števanja vseh higienskih priporočil za preprečevanje 
širitve koronavirusa, opozarjajo jih na vzdrževanje 
varnostne razdalje. Tako so na primer v jedilnici 
zmanjšali število stolov in jih razporedili na varno raz-
daljo, držijo se urnikov za posamezno poslovno enoto, 
namestili so dodatne dozatorje za razkuževanje, 
reorganizirali deljenje malice tako, da je stik s hrano 
čim manjši … Zaposlene opozarjajo tudi na pomen 
pravilnega umivanja rok in njihovo razkuževanje 
tam, kjer umivanje ni mogoče. »Vsak dan sproti jih 
opozarjamo, prepovedujemo, nadziramo in predvsem 
apeliramo na odgovornost vsakega posameznika do 
sebe in drugih, za to pa uporabljamo vse notranje 
komunikacijske kanale – plakate, intranet, info ekrane 

v jedilnici – pa tudi neposredno opozarjamo vodje v 
skupnih prostorih. Izpostavljamo odgovornost, da 
aktivno opozarjamo drug drugega, če se ne držimo 
vseh predpisanih higienskih ukrepov,« povedo v 
Talumu in dodajo, da so, kjer je to mogoče, na primer 
ob vhodu v tovarno, organizirali posebne koridorje, da 
fizično preprečujejo zadrževanje v skupinah.

Okrepili so čiščenje v proizvodnji in izdelali lastno 
razkužilo
V Talumu dnevno čistijo vse skupne prostore, uvedli 
so redno dezinfekcijo garderob, jedilnice, toaletnih 
prostorov, okrepili pa so tudi čiščenje v proizvodnji. 
»Poraba dezinfekcijskih in čistilnih sredstev je zato v 
zadnjih dneh izjemno narasla. Poraba mila npr. za več 
kot 60 odstotkov, gela za tuširanje za 50 odstotkov, 
rokavic za več kot 30 odstotkov. Tolikšna je tudi rast 
porabe čistilnih sredstev za sanitarije, talne površine,« 
povedo v podjetju in dodajo, da so za premostitev 
v odvisni družbi Talum Inštitut iz laboratorijskih 
kemikalij pripravili približno 100 litrov dezinfekcij-
skega sredstva. »Sredstvo je namenjeno za lastno 
uporabo za razkuževanje rok sodelavcev. Pripravimo 
lahko še okoli 250 litrov dezinfekcijskega sredstva, 
saj se podobnega recepta poslužujejo tudi drugje, 
zato je vedno težje dobiti potrebne laboratorijske 
kemikalije,« povedo. Za dopolnitev vseh dozatorjev 
sicer potrebujejo 50 litrov dezinfekcijskih sredstev; na 
najbolj frekventnih lokacijah (vhod v tovarno, jedil-
nica, garderobe) dnevno porabijo okoli liter sredstva 
na dozator.

Ponekod so nujni tudi respiratorji 
V tistih delih proizvodnje, kjer ni mogoče ves čas 
vzdrževati priporočene varnostne razdalje, sku-
šajo zaposlenim zagotoviti dovolj zaščitnih mask. 
»Dopolnjevanje zalog zaščitnih sredstev poteka ves 
čas, žal pa se soočamo s pomanjkanjem dobave. Z 
veliko truda nam je uspelo do konca marca zagotoviti 
tudi pralne obrazne zaščitne maske za vse sodelavce. 
Zalogo dopolnjujemo dnevno,« povedo. Dodajo, da je 
osebna varovalna oprema, na primer rokavice in na 
določenih delovnih mestih tudi respiratorji, nujna za 
opravljanje dela. 

»Med delovnimi mesti v proizvodnji je v večini 
primerov večja razdalja, v pisarnah, kjer je ta manjša, 
pa smo omejili prisotnost na največ dve osebi, ki 
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morata vzdrževati varnostno razdaljo in poskrbeti 
za predpisano zračenje prostorov,« povedo. Poleg 
tega so zmanjšali tudi prisotnost sodelavcev, ki niso 
neposredno potrebni za neprekinjen proces, pre-
ventivno pa so, kjer je bilo to mogoče, zmanjšali tudi 
proizvodne ekipe. Tako en del ekip, ki so potrebne za 
neprekinjeno proizvodnjo, dela, drugi del je preven-
tivno doma, nato se zamenjajo. 

Delovne ekipe delijo in pazijo, da je stikov 
čim manj 
»S pojavom novega koronavirusa smo področje 
varnosti zaposlenih in njihovega zdravja uskladili z 
navodili državnih organov, NIJZ in strokovnih služb ter 
ga še dodatno okrepili,« pove dr. Iztok Seljak, direktor 
Hidrie. Poleg spoštovanja splošnih ukrepov so uvedli 
še dodatne notranje ukrepe. Med drugim tako proi-
zvodni proces in delovne ekipe delijo po posameznih 
varnostnih območjih, v okviru katerih deluje omejeno 
število delavcev, ki ne prihajajo v stik z drugimi. S 
tem zagotavljajo dodatno preventivno zaščito za 
sodelavce. Pravijo, da ukrepe stalno nadgrajujejo in 
izboljšujejo glede na situacijo.

Seljak poudarja, da morajo pri tem poskrbeti tudi 
za zaščito delovnih mest, »kar zahteva izpolnjevanje 
zahtev in naročil kupcev, h katerim smo tudi pogod-
beno zavezani. Kljub pričakovanemu zmanjšanju 
obsega dela bomo storili vse potrebno za obstoj 

delovnih mest,« obljublja. Doda, da v celoti pokrivajo 
vse potrebe svojih kupcev, s čimer se kratkoročno 
izognejo siceršnjim izjemno visokim pogodbenim 
kaznim. »S tem tudi krepimo zaupanje kupcev v nas 
in ostajamo kredibilni in zaupanja vredni. V preteklih 
tednih smo uspeli ohraniti tako naše zaposlene kot 
naše kupce, a to je, žal, šele začetek. Vsi skupaj pre-
hajamo v fazo zagotavljanja nujne vzdržnosti takega 
pristopa, v svet, ki nikoli več ne bo tak, kot je bil prej,« 
se zaveda Seljak.

Nastaja »novo normalno«
Meni, da je vsaka kriza tudi velika priložnost. »Pred 
našimi očmi nastaja »novo normalno« in ne smemo 
si dopustiti, da ostanemo zadaj. Edini način je, da 
smo stalno spredaj. Inoviramo produkte, procese, 
storitve, uvajamo nove poslovne modele, omogo-
čene z digitalnimi tehnologijami, povezujemo jih s 
socialnimi inovacijami in z družbeno odgovornostjo, 
na katerih mora temeljiti prihodnost korporativnega 
delovanja,« pove. 

Poudari, da moramo pri tem nujno začeti bolj 
sodelovati. »Uspešna so tista okolja, v katerih se ljudje 
skupaj postavijo za pozitivne cilje, ki vsem izboljšu-
jejo kakovost življenja. In obratno – neuspešna so 
in probleme imajo tista, kjer se namesto za skupno 
dobro posamezniki potegujejo samo za svoje dobro 
ali dobro ožjih interesnih skupin na račun drugih. 

Proizvodni proces 
in delovne ekipe 
v Hidrii delijo 
po posameznih 
varnostnih 
območjih, v okviru 
katerih deluje 
omejeno število 
delavcev, ki ne 
prihajajo v stik z 
drugimi.
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V Ljubljanskih 
mlekarnah so 

ukrepe stopnjevali, 
od preproste 

komunikacije glede 
umivanja rok, pa 

vse do trenutne 
situacije, ko 

vsakemu, ki vstopa 
v obrat, izmerijo 

temperaturo, 
izpostavljeni 

sodelavci pa nosijo 
maske.

Nihče se nas ne bo spomnil po tem, kar smo naredili 
zase, mnogi pa po tem, kar smo naredili za vse,« je 
prepričan Seljak.

Delavcem merijo temperaturo
Tudi v Ljubljanskih mlekarnah, kljub razglasitvi pan-
demije, zaposleni še naprej delajo. Dnevno predelajo 
okoli 500 tisoč litrov mleka. »V drugi polovici marca 
smo odkupili dodatno nekaj manj kot 1,5 milijona 
litrov mleka, ki ni del naših pogodbenih količin – gre 
za surovo mleko, ki ga kmetje oziroma zadruge niso 
mogle izvoziti. Tega smo predelali v izdelke in ga 
prodali na trgu,« povedo. Pred začetkom in čisto 
na začetku epidemije so se namreč soočali z veliko 
rastjo povpraševanja pri trgovcih, saj so si ljudje delali 
zaloge. V Ljubljanskih mlekarnah pravijo, da se je 
povpraševanje zdaj stabiliziralo, hkrati pa je povsem 
ugasnila prodaja vrtcem, šolam, gostincem in hote-
lirjem, ki predstavlja četrtino njihove prodaje. 

Delo so uredili tako, da so približno 150 režijskim 
delavcem omogočili delo od doma, pri vseh ostalih 
pa so s prvimi ukrepi za preprečevanje okužbe 
začeli že konec februarja, tri tedne pred razglasitvijo 
epidemije. Ukrepe so stopnjevali, od preproste 
komunikacije glede umivanja rok pa vse do trenutne 
situacije, ko vsakemu, ki vstopa v obrat, izmerijo 
temperaturo, izpostavljeni sodelavci pa nosijo maske. 

Umivanje in razkuževanje za delavce v mlekarni 
nič novega 
»Zaposleni v živilski industriji so tudi v običajnih 
razmerah vajeni skrbeti za visoko stopnjo higiene, 
tako da zanje temeljito umivanje in razkuževanje ni 
bilo nič novega,« pravijo v Ljubljanskih mlekarnah in 
dodajo, da je mlekarna zaradi visoke avtomatizira-
nosti in digitaliziranosti proizvodnje velik prostor z 
majhnim številom ljudi. »Razdaljo dveh metrov tako 
zagotavljamo skorajda povsod brez posebnih težav. 
Pomembno je le intenzivno ozaveščanje, stalna 
komunikacija prek vodij in komunikacijskih orodij. S 
tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje, ne glede na 
situacijo,« povedo.  

Pravijo, da so, ker so del Skupine Lactalis, dobili 
številne globalne usmeritve, ki so jih prilagajali glede 
na situacijo. »Prav članstvo v skupini nam je pomagalo 
tudi pri reševanju težav ob zapiranju meja, pri iskanju 
rešitev v transportu in snovanju kriznih scenarijev, 
ki smo jih od konca februarja pripravili in preigrali že 
kar veliko,« pojasnijo. Prepričani so, da je situacija s 
koronavirusom pokazatelj, kako pomembno je kupo-
vati slovenske mlečne izdelke, saj da smo v verigo 
oskrbe vključeni vsi: od kmeta, proizvajalca, trgovca 
in potrošnika. gg

Podprto z odzivnim in odličnim servisom.

Oprema in potrošni materiali za gospodarno in 
učinkovito higieno v vaših sanitarnih prostorih.

Več o nas in naši ponudbi lahko izveste na www.eximex.si ali info@eximex.si in pri nas na naslovu: Exim Ex d.o.o., Letališka 27, Ljubljana.

V času zoper epidemije koronavirusa, je higiena rok odločilnega pomena!
Nudimo podajalnike, zaščitne maske & dezinfekte za roke in površine!


