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MESAJ DIN PARTEA PREȘEDINTELUI ȘI A DIRECTORULUI GENERAL  

Săptămâna trecută am încheiat primul trimestru al anului 2021 la Carlisle și am împlinit un an de impact economic real 

asupra companiei noastre. În ultimul an ne-am confruntat cu multe dintre emoțiile cele mai intense ale vieții - între altele, 

durere, anxietate, depresie, incertitudine și o senzație de presiune extraordinară. Cu toate acestea, am văzut și tot ce e mai bun 

- în noi înșine și în ceilalți. Am văzut sacrificii, compasiune, înțelegere și grijă. Un lucru pe care nu l-am pierdut din vedere la 

Carlisle a fost ideea că vom persevera pentru a trece prin această pandemie și că vom accelera recuperarea. Am păstrat 

claritatea misiunii noastre – de la un angajament ferm de a urma protocoalele de siguranță, la eforturile noastre pentru 

Viziunea 2025. 

Astăzi, putem reflecta asupra unui an de progres solid pe mai multe fronturi. De la dezvoltarea mai multor vaccinuri globale, 

la opțiuni medicale îmbunătățite pentru tratarea COVID-19 și până la recuperarea economiilor, îmbunătățirea nivelului de 

ocupare a forței de muncă și multe alte aspecte pozitive. În ultima vreme am auzit mulți oameni spunând că vom reveni în 

curând la „normal”. Cred că se referă la vechile noastre metode de a acționa. Din păcate, nu cred că este în întregime posibil 

și nu cred că se potrivește cu noi, cei de la Carlisle. La Carlisle, ne trezim în fiecare zi și ne îndreptăm spre muncă cu un gând 

care ne unește pe toți, în întreaga lume. Îmbunătățirea continuă. Am o mare speranță că nu ne vom întoarce complet la 

vechile noastre căi, ci că vom ieși din această criză învățând din experiențele noastre din timpul pandemiei și devenind o 

companie mai bună. 

Vom observa în continuare scăderi ale numărului de angajați care au rezultate pozitive la testele pentru COVID-19. Aceasta 

este o tendință încurajatoare, deoarece semnifică impactul pozitiv al vaccinurilor distribuite, precum și angajamentul echipei 

noastre globale de a respecta protocoalele noastre de siguranță.  

 

Cu toate acestea, încă nu am terminat cu această criză și Covid rămâne o boală gravă pentru mulți. Ne-am amintit cu toții de 

acest lucru săptămâna trecută, când am primit vestea că unul dintre prietenii noștri, Marcus Burton, coleg și angajat dedicat, a 

încetat din viață. Marcus a fost un membru al CCM din Senatobia, Mississippi și a decedat din cauza complicațiilor cauzate 

de Covid. Marcus s-a născut pe 23 august 1989. Dl Burton a fost un angajat pasionat de muncă, foarte apreciat de colegii săi 

din operațiunile noastre TPO. Jucător de fotbal extraordinar la liceul Independence și tată devotat, nu îl vom uita niciodată pe 

Marcus și îi vom păstra vie amintirea în inimile noastre.A lăsat în urmă un fiu tânăr. Gândurile noastre și întreaga noastră 

compasiune se îndreaptă spre familia d-lui Burton. 
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Cu stimă, 

 
Chris Koch 

Președinte și Director General 
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