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Korja-Kumilla on varauduttu siihen, että koronaviruksella on vaikutuksia 

tuotantoketjuumme. Olemme organisoineet valmiustoiminnan, jotta 

huolehdimme siitä, että tuotantoketjumme pystytään toteuttamaan 

mahdollisimman pienillä häiriöillä.  

Olemme tunnistaneet koronaviruksen kannalta riskialttiit työtehtävät ja 

tehneet päivitykset ohjeisiin, joilla pyritään ennalta ehkäisemään 

tartuntavaaraa ja viruksen leviämistä.  

Toistaiseksi koronaviruksen vaikutukset eivät ole vaikuttaneet 

tuotantoketjuumme. 

Huolehdimme käsihygieniasta tarkasti ja käytämme oikeaa 

yskimistekniikkaa. Myös kättely on henkilökunnaltamme kielletty. 

Olemme rajoittaneet vierailuja tiloissamme sekä henkilökuntamme 

osallistumista koulutuksiin, kokouksiin ja tapahtumiin. 

Toimistotyössä suosittelemme etätyötä ja virtuaalikokouksia, jos ne ovat 

työtehtävien perusteella mahdollisia. Myyntimme tavoitat puhelimitse tai 

sähköpostitse. 

Noudatamme ulkomaan matkojen osalta annettuja 

karanteenimääräyksiä.  

Kun asioit myymälässämme, otathan huomioon yleiset ohjeistukset 

virustartuntojen riskin minimoimiseksi. Erityisesti hyvästä käsi- ja 

yskimishygieniasta on näissä olosuhteissa suuri apu. Huolehdimme 

myymälöidemme hygieniasta tehostetuilla siivoustoimenpiteillä ja 

henkilöstön hygieniaohjeilla. Siivoamme sekä asiakkaidemme että 

henkilöstömme kaikkien kulkureittien kosketuspintoja tehostetusti, ja 

henkilöstömme on ohjeistettu noudattamaan tarkasti 

terveysviranomaisten antamia hygieniaohjeita. 
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We here at Korja-Kumi have been prepared for the fact that the corona 

virus has effects on our production chain. We have organized readiness 

activity so that we will make sure that it is possible to carry out our 

production chain with as small disturbances as possible.  

We have identified the risky assignments from the point of view of the 

corona virus and we have made updates to our instructions with which 

we attempt to prevent the risk of infection and the spreading of the virus.  

For the present the effects of the corona virus have not affected our 

production chain.  

We take care of the hand hygiene carefully and we use the right coughing 

technique. Handshakes have been forbidden from our staff. 

We have restricted visits to our premises and the participation of our staff 

in educations, meetings and events. 

In the office work we will recommend telecommuting and virtual 

meetings if they are possible on the basis of the assignments.  

Our sales department is open, and you can reach them by telephone and 

email.  

We observe given quarantine regulations for the trips of the foreign 

countries. 

When you visit in our shop, you will take the general instructions into 

consideration to minimize the risk of the virus infections. There is a big 

help from good hand hygiene and coughing hygiene in these conditions. 

We take care of the hygiene in our shop with intensified cleaning 

measures and hygiene instructions. We clean the contact surfaces of all 

the routes of both our customers and our staff. Our staff is also instructed 

to follow the hygiene instructions given by the health authorities. 


