14 marca 2020

SARS-CoV-2 Lockdown. Działania ratunkowe
Kluczowe strefy działania
1.Pracownicy
2.Płynność finansowa
3.Wsparcie z zewnątrz
Pracownicy
Strategie
1.
Pełna transparentność dotycząca sytuacji finansowej i podjętych działań
2.
Zapewnienie wypłat pensji w pełnym wymiarze. Cięcia wypłat lub redukcje zatrudnienia możliwe wyłącznie w sytuacji
absolutnej konieczności.
3.
Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia każdego pracownika
Działania
Pracownicy na etacie: zachęcenie do wzięcia urlopu. L4 w uzasadnionych przypadkach.
W tygodniu 2328/03

Pracownicy B2B/prowizja: zaoferowanie pomocy finansowej (pożyczki, płatność awansem)
Nakazanie pozostania w domy podczas „lockdown”

Na biężąco

Monitorowanie stanu zdrowia pracowników co najmniej 3 razy w tygodniu
Płynność finansowa
Strategie
1. Cięcie pozapłacowych kosztów w trybie „no mercy
Działania
Negocjacje z właścicielem budynku (czynsz). Opcja: pokrycie czynszu z kaucji, którą później uzupełnimy.
Jeśli brak pozytywnej decyzji to uruchomienie procedury zgodnie z regułą rebus sic stantibus
Anulowanie wszelkich zakupów (makro, wyposażenie), zwrócenie zakupionych produktów (gdzie
możliwe)
Zawieszenie usług sprzątających i konserwacji urządzeń

Kolejne spotkanie
18/03

Decyzja Luxmed 17/03

Zawieszenie opieki medycznej dla pracowników (Luxmed) lub rozwiązanie umowy
Otworzenie linii kredytu obrotowego do potwierdzenia w momencie wyczerpania własnego kapitału
rezerwowego
Agresywne ściąganie należności

Wniosek do PKOBP
16/03

Otworzenie platformy do konsultacji on-line
Maksymalne poszerzenie potencjału grafikowego w momencie zakończenia „lockdown” w celu odbudowy
strat
Zapoznanie się i przygotowanie procedury upadłościowej

Zacząć ASAP
W przypadku
przedłużenia lockdown

Pomoc z zewnątrz
Strategie
1. Konsolidacja działań z podmiotami trzecimi w celu zyskania siły
Działania
Zbieranie odwołań terapii od pacjentów w formie pisemnej aby móc przedstawić urzędom skalę strat
związaną z „lockdown”
Zlecenie trybu poszukiwania opcji dla przedsiębiorstw przez księgową i prawnika
Kontakt z KIF i zadeklarowanie wspólnego działania
Włączenie się do działań branży MICE, która uzyskała obietnicę solidnego wsparcia w specustawie
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Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
+(48) 737 479 509
kontakt@dzielnymis.pl
www.dzielnymis.pl

W tygodniu 23-28/03

