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قابل پیش بینی هست. خانواده دیجی کاال هم �وزهای سختی �و سپ�ی می کنه.  این �وزها مردم کل کشو� و بخش های ��ادی از دنیا شرایط دشوا�ی �و تج�به می کنند. ه� �وز خبرهای بدی می شنویم و شرایط غیر

اغراق نیست اگ� بگیم سخت ت��ن شرایطی که تا حاال تج�به کردیم. خط مقدم این شرایط سخت، همکارامون د� بخش عملیات هستن. همکارایی که ام�وز سر کار اومدن براشون صرفا یه سر کار اومدن ساده نیست، 

یه مسئولیت اجتماعی مهمه برای حفظ سالمت مردم کشور. همه می دونیم که این �وزها نقش خانواده دیجی  کاال، برای کم کردن ترددهای غیرض�و�ی مردم، چقد� پ�رنگ و پر اهمیته. برای اینکه حداقل تو این 

شرایط بخشی از مردم به دیجی کاال تکیه کردن. اغراق نیست اگ� بگیم همکارایی که این �وزها در حال خدمت رسانی  هستند نقششون از کادر درمانی کشور کم رنگ تر نیست.

ما خیلی خیلی قدردان این کا� ب�رگ و ا�زش آف��ن هستیم و معتقدیم خانواده دیجی کاال حتی تو این شرایط سخت هم، همچنان بخشی ا� راه  حل هست.

اولویت ما ب�ش از هرچی�ی حفظ سالمت همکاران خودمونه. به همین دلیل کارای مهمی د� �وزهای گذشته انجام دادیم و برای �وزهای آینده هم برنامه در کنار انجام این مسئولیت اجتماعی مهم باید بگیم که

 ���ی کردیم:

تمام مراکز دیجی کاال با وسواس و �وزانه چند نوبت ضدعفونی شدند  

از همکارانی که امکان دورکا�ی داشتن، خواستیم که دورکا�ی کنند  

از همکارانی که عالیمی داشتند، خواستیم که سر کار حاضر نشن.  

ه� �وز سالمت همکاران �و د� بدو و�ود به مراکز، چک می کنیم و فقط همکارانی که مطمئنیم عالیمی ندا�ن سر کار حاضر می شن   

به صورت �وزانه پیگیر حال همکارانی هستیم که این �وزها برای خودشون یا اعضای خانوادشون مشکلی پیش اومده و از هیچ کمکی به این ع��زان د��غ نخواهیم کرد، عالوه بر این همونطور که قبال هم   

اعالم کردیم این �وزها سر کار اومدن برای هیچ کس اجبا�ی نیست. اونهایی که امکانش �و دارند دورکا�ی و همکارانی که به دلیل نوع کارشون این امکان �و ندارند، می تونن از مرخصی هاشون استفاده کنند. اونهایی 

هم که مرخصی ندا�ن می تونن از مرخصی سال آینده شون استفاده کنند.

همینطو� برای تمام همکاران عملیات که امکان دورکا�ی نداشتند، این برنامه ها �و در نظر گرفتیم:

مرخصی ٧ �وزه نو�و�ی در نوبت های مختلف که توسط مدیران و س�پرستان ه� بخش به اطالعشون می رسه.  

  به دلیل شیوع وی�وس ک�ونا پیشنهاد می کنیم که در تعطیالت نو�وز مسافرت نکنید و در خونه بمونید. مرخصی ویژه ای برای سف� یا استراحت در اردیبهشت یا خرداد (بسته به شرایط کشور) برنامه ���ی شده 

است

برای همکاران عملیات که این �وزها سر کار حاضر می شن، برنامه های تشویقی در نظر گرفته شده تا قدردانی ناقابلی باشه برای کا� ب�رگی که در حال انجامش هستن.  

در این �وزهای سخت تالش کردیم که شفاف باشیم و صادق. هیچ چی�ی پنهان نشد و وضعیت چه خوب و چه بد، همانطور که واقعیت داشت به اطالع تمامی همکاران رسید.

همکاران عملیات این �وزها خط مقدم هستند و فشار کارشون باالست. به دلیل نیاز مبرم مردم به خ��د آنالین حجم سفارش ها باال رفته. در چین هم همین اتفاق افتاد و ف�وشگاه های اینترنتی در این کشور نقش 

پ�رنگی در کاهش ترددها و در نتیجه کاهش انتقال وی�وس ک�ونا داشتند. همون وظیفه ای که این �وزها ما در دیجی کاال در حال انجامش هستیم. یادمون باشه دیجی کاال فقط خانواده ٥ هزار نفره خودمون 

نیست. ام�وز دیجی کاال خانه ٣٠ هزار کسب وکار ایرانی هست که ب�شتر از ١٥٠ هزار نفر از ط��قش دا�ن کسب درآمد می کنن. کسب وکارشون �و در مارکت پلیس دا�ن اداره می کنن در حالی که امکان ف�وش در 

مغازه هاشون بسیار محدود شده.

ضمن ایفای این نقش مهم اولویت اول ما حفظ سالمت همکاران خودمونه. به همین دلیل حجم سفارش های جدید �و به طور چشمگی�ی کاهش دادیم. امیدوا��م بتونیم اول سفارش هایی که تا االن قولشو به 

مردم دادیم به دستشون برسونیم و بعد اگر امکان و ظرفیتش �و داشتیم سفارش های بیشت�ی قبول کنیم.

مطمئنیم با کمک هم از این �وزهای سخت عبور می کنیم. این �وزها بیشتر مراقب هم هستیم و کمک می کنیم به حال خوب هم. حتی همین حاال، زندگی در ج��انه و ما بخشی ا� راه حل 

هستیم. دست م��زاد و دمتون گرم!
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