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Odată cu creșterea îngrijorătoare a cazurilor de COVID-19 care implică varianta Delta extrem de infecțioasă, ne 
confruntăm cu un echilibru delicat între protejarea sănătății și siguranței noastre și evitarea revenirii la lockdown 
sau la mai multe măsuri perturbatoare pentru viața noastră de zi cu zi și securitatea noastră economică. Varianta 
Delta declanșează un val de răspândire mai rapidă, infecții mai severe care pun sub presiune resursele spitalelor și 
ale lucrătorilor din domeniul sănătății din anumite regiuni, iar acum afectează copiii. Inutil să mai spunem că 
virusul s-a dovedit a fi unul dificil de stăpânit și a demonstrat o capacitate remarcabilă de a se dezvolta și de a crea 
noi provocări pentru noi toți. Din acest motiv, este important să ne aducem cu toții contribuția la asigurarea 
bunăstării noastre colective – atât din perspectiva sănătății, cât și din cea economică. 

De la începutul pandemiei globale am îndurat carantinele impuse de guvern, am închis afaceri, am practicat 
distanțarea socială, am evitat contactele cu familia și prietenii, am purtat măști și am făcut alte sacrificii pentru 
binele comun. De fiecare dată când aceste restricții au fost atenuate, COVID-19 s-a reafirmat. Trebuie să facem tot 
ce putem împreună pentru a evita o cale către noi restricții.  

Experții medicali ne spun că soluția pentru încetinirea răspândirii variantei Delta și a altor variante care pot apărea 
este să luăm măsuri pentru a ne proteja, inclusiv vaccinarea împotriva COVID-19. Conform datelor recente, un 
procent semnificativ ridicat de pacienți spitalizați în prezent cu COVID-19 nu sunt vaccinați. Deși am citit despre 
infecții recurente la persoanele vaccinate, vaccinurile rămân foarte eficiente în prevenirea infecției cu COVID-19 și 
în prevenirea bolilor grave sau a deceselor chiar și în cazurile recurente. 

Pe măsură ce pandemia s-a manifestat cu adevărat anul trecut, Carlisle a oferit protecție la locul de muncă, 
a continuat să plătească celor care trebuiau să stea acasă pentru a îngriji copiii sau rudele bolnave și a oferit alte 
beneficii pentru a compensa impactul COVID-19. Acum că sunt disponibile vaccinuri COVID-19 foarte eficiente 
aprobate de FDA, dacă nu sunteți în prezent vaccinat și puteți primi un vaccin, vă încurajez să faceți acest lucru. 
Carlisle vă oferă timp liber plătit pentru a vă vaccina. Deși puteți continua să purtați măștile recomandate de CDC 
la locul de muncă, dacă doriți, vaccinarea s-a dovedit a fi o apărare puternică împotriva spitalizării și a decesului. 
Vaccinarea nu numai că reduce propriul risc de infecție, dar vă protejați și colegii și contribuiți la ușurarea 
sarcinilor asupra spitalelor și lucrătorilor din domeniul asistenței medicale, deoarece aceștia luptă împotriva 
răspândirii acestei noi variante.  

Succesul Carlisle și eforturile noastre de a evita revenirea la lockdown depind de faptul că fiecare dintre noi își va 
face partea sa pentru a minimiza impactul virusului. Protejarea dvs. și a colegilor dvs. de muncă va contribui în 
mare măsură la continuarea dinamicii noastre de afaceri foarte pozitive. Vă mulțumesc personal tuturor pentru tot 
ceea ce faceți pentru compania noastră și unul pentru celălalt.  

Sper să fiți cu toții în siguranță și să vă bucurați de restul verii.  
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