
 
 
Vedení s posláním během pandemie onemocnění COVID-19 

 
Společnost Parker se za 103 let své existence již několikrát osvědčila jako spolehlivý partner v dobách 
celosvětových nesnází a nepřízně osudu. Naše vedoucí pozice a vytrvalost v rozhodujících okamžicích 
dokládají, že žijeme naším posláním: umožňujeme technické průlomové inovace, které vedou k lepší 
budoucnosti. 
 

Pozoruhodné výkony členů našich týmů v těchto zásadních dnech po vypuknutí pandemie onemocnění 
COVID-19 ztělesňují kulturu a hodnoty, které nás spojují. Naši kolegové v duchu starostlivosti a soucitu 
znásobují své úsilí a dodávají technologie používané v plicních ventilátorech pro péči o nemocné, motorové 
filtry a součásti převodovek pro těžké nákladní vozy převážející potraviny, vodu a zásoby, produkty pro 
rotorová letadla, která zajišťují přepravu pacientů v případech nouze, chladicí technologie pro uchovávání 
potravin a léků a mnoho dalších technologií nezbytných pro každodenní životy lidí. Produkty a systémy 
společnosti Parker pomáhají v mnoha kritických oblastech, v prvních liniích brání šíření onemocnění COVID-
19 a slouží při jeho léčbě po celém světě. 
 

Uvědomujeme si, že nám boj s touto pandemií ukládá mimořádné úkoly. Všichni ve společnosti Parker 
chápeme, že neexistuje nic důležitějšího než ochrana zdraví a bezpečnost členů našich týmů, našich rodin 
a společenství, která jsou naším domovem. Podnikli jsme včasné a radikální kroky, které nám pomáhají bránit 
šíření viru na našich pracovištích. Zároveň se nezapomínáme soustavně věnovat potřebám naší společnosti, 
abychom mohli nadále dodávat technologie, které mají pro náš svět zásadní význam. 
 

Základ našeho podnikání tvoří silné vztahy založené na důvěře. Naše specializované týmy prodeje a služeb 
zákazníkům využívají pro spolupráci digitální platformy, které nám umožňují poskytovat našim ceněným 
zákazníkům, distributorům a dalším partnerům stejnou úroveň dostupnosti a vynikající podpory, jakou si od 
nás zvykli očekávat. 
 

Myslíme na všechny jednotlivce i rodiny, které pandemie onemocnění COVID-19 zasáhla. Přestože zažíváme 
zvláštní chvíle a ještě nás čekají mnohé těžkosti, jsem si jistý, že je svým odhodláním a houževnatostí 
překonáme, že se nám společným globálním úsilím podaří šíření viru zvrátit a že z této zkoušky vyjdeme 
silnější než kdy předtím. 
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