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Benvolgut col.laborador

En aquests moments tan importants i també tan especials volem enviar-te un missatge d‘optimisme, esperant que podeu portar la situació 
actual de la millor manera possible, tant professionalment com personal, seguint sempre les mesures de seguretat que ens han recomanat.

I NOSALTRES?
A thyssenkrupp Elevadores no ens aturem. Cal dir que realment ens plau observar el grau de compromís i d’implicació de tots els treballadors 
durant aquests dies difícils. La major part del personal està desenvolupant la seva tasca mitjançant teletreball, mentre que l‘equip tècnic 
segueix realitzant les seves funcions de manteniment i emergència amb tota eficàcia.

PER QUÈ SEGUIM ACTIUS?
Veritablement la nostra tasca és facilitar la mobilitat de la població, cosa que avui dia està molt restringida. Els nostres serveis, però, segueixen 
sent molt necessaris. Pensa en les persones amb mobilitat reduïda que han de sortir de casa per anar al metge, a la farmàcia o a treballar. O els 
hospitals, on s‘han de seguir traslladant el personal, els pacients i els llits. O el transport públic, que ha de seguir funcionant per tal de poder oferir 
uns serveis mínims adequats. I com aquests exemples, molts més en què cal garantir una activitat bàsica.

Per això, malgrat que tota l‘economia s‘ha alentit, tot allò que ha de funcionar per part nostra seguirà fent-ho amb totes les garanties.

I LA SEGURETAT?
Per descomptat, les mesures higièniques i de contenció les seguim rigorosament. No només pel nostre equip, sinó també pels usuaris. 
Apliquem un estricte i específic protocol de seguretat en totes les intervencions.

Consells d‘ús per als ascensors.

SEGUIM MOVENT-NOS
PELS NOSTRES COL·LABORADORS,
PELS NOSTRES CLIENTS

Recorda que, especialment en aquestes circumstàncies, no et fallarem.
Rep una afectuosa i solidària salutació,

thyssenkrupp Elevadores

Jorge Díaz Menéndez
Director Territorial Este

Jordi Jene
Delegado Barcelona Ciutat

COM POTS CONTACTAR?
No t’amoïnis, no et deixarem sol. Com sempre, el nostre Centre d‘Atenció al Client segueix operatiu a ple rendiment. Aquí tens totes les opcions 
de contacte: https://www.thyssenkrupp-elevator.com/es/contact-overview/general-contact-2.html
Ens pots trucar al 901 020 909, per WhatsApp al 600 99 88 77 i per correu electrònic a servicliente@thyssenkrupp.com.

Una persona per viatge
Evita recolzar-te 
a les parets

Neteja’t les mans amb sabó 
abans i després del teu viatge

Evita tocar 
el passamà

Prem el botó amb 
guants o amb unes 
claus (no oblidis rentar-
los quan arribis a casa)


