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MESAJ DIN PARTEA PREȘEDINTELUI ȘI A DIRECTORULUI GENERAL  

În timp ce impactul COVID este încă simțit în întreaga lume, vestea bună este că se observă în 
continuare o scădere de cazuri noi raportate, spitalizări, și decese cauzate de COVID pe întreg 
teritoriul SUA, în ultima săptămână. Disponibilitatea tot mai mare a vaccinurilor contribuie la 
această tendință pozitivă și este încurajator să vedem că un număr tot mai mare de localități 
lansează următoarea fază a vaccinărilor COVID. Vaccinurile încep să se destineze și persoanelor 
mai tinere și unui sector mai amplu de lucrători esențiali. Acesta este un pas foarte important în 
procesul de depășire a provocării COVID atât în cadrul comunităților, cât și al afacerii noastre.  

Odată cu disponibilitatea tot mai mare a vaccinurilor, punem în aplicare politici de salarizare 
pentru a ne asigura că angajații Carlisle nu trebuie să aleagă între a-și primi salariul obișnuit sau 
a se vaccina.  

Am plăcerea de a vă anunța pe această cale, cu intrare imediată în vigoare, că angajații care se 
vor vaccina vor beneficia de 8 ore libere plătite pentru a acoperi timpul petrecut la programare și 
orice posibilă recuperare pe termen scurt. Pentru cei cărora li se administrează un vaccin cu două 
doze, acest lucru se aplică fiecărei doze primite. Angajații vor primi informații suplimentare de la 
departamentul lor local de resurse umane cu privire la procesul de planificare și pentru a 
beneficia de plata corespunzătoare acestei politici. Fiecare locație va anunța, de asemenea, o 
modalitate suplimentară de recunoaștere care urmează să fie oferită angajaților după ce au 
finalizat procesul de vaccinare.  

Va fi nevoie de efortul nostru comun pentru a depăși provocarea COVID. Compania Carlisle este 
mândră să promoveze această inițiativă pentru a vă proteja sănătatea și pentru a îmbunătăți 
întoarcerea colectivă la locurile noastre de muncă pentru a face parte, în continuare, dintr-o 
echipă excelentă care să se sprijine reciproc și să acorde sprijin și clienților noștri.  

Vă rugăm să utilizați acest timp liber plătit ca o oportunitate în beneficiul dumneavoastră și al 
familiei și al colegilor dvs. de muncă. 

Vă mulțumesc pentru implicare.  

Cu stimă, 

 
Chris Koch 
Președinte și Director Genereal 
19 martie 2021 


