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FERNOX STATEMENT COVID -19
Sinds het begin van de uitbraak van het Corona virus in China neemt Fernox acties om de impact op de logistieke
keten te beperken. Impact die het gevolg zou kunnen zijn van maatregelen getroffen door de Chinese en andere
regeringen, in hun strijd tegen de verspreiding van het virus.
Eerst en bovenal passen wij alle maatregelen toe die door de regeringen zijn vooropgesteld om de verspreiding
van het virus te voorkomen en te beperken.
Fernox maakt deel uit van een wereldwijde organisatie, MacDermid Performance Solutions, en heeft als dusdanig
het voordeel van een grote geografische spreiding van HR, productie en logistieke capaciteiten.
Meer informatie hoe dit vanuit onze multinational wordt opgevolgd vindt u op
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19
Het overgrote deel van de Fernox producten wordt geproduceerd met grondstoffen en materialen die niet vanuit
China worden betrokken. Tot dusver is onze productieketen intact.
Fernox heeft een noodplan met al onze leveranciers in geval van een stopzetting van hun productie.
Fernox past een aankoopbeleid toe om strategische grondstoffen en materialen te betrekken bij minimum 2
leveranciers.
Ieder product dat onderdelen bevat aangekocht buiten het UK, worden van kortbij opgevolgd, en plannen om
eventuele problemen aan te pakken liggen klaar. In samenspraak met onze logistieke afdelingen worden
voorraden beheerd en afgestemd op de klantenbehoeftes.
Plannen om extra stock aan te leggen van de belangrijkste onderdelen zijn reeds doorgevoerd. Als onderdeel van
een wereldwijde organisatie zijn er stocks aangelegd op verschillende plaatsen in verschillende continenten.
Wij blijven de situatie dagelijks opvolgen met onze klanten en onze leveranciers en zullen iedere mogelijke
logistieke vertraging tijdig mededelen.
Veel dank voor jullie begrip in deze uitzonderlijke tijden, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
Yours sincerely,

Ernie McDonald
Global Director Fernox
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