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PROHLÁŠENÍ FERNOX COVID-19

V reakci na vypuknutí nového koronaviru v Číně Fernox podniká kroky, aby minimalizoval dopad na dodavatelský
řetězec, který může být způsoben v důsledku opatření přijímaných v Číně, ale tak dalšími vlád po celém světě pro
zkorcení šíření tohoto viru.
V první řadě se řídíme všemi platnými pokyny vládní zdravotnické organizace, abychom zabránili šíření tohoto viru
a zmírnili jeho šíření. Fernox je součástí globální organizace MacDermid Performance Solutions, a jako taková
může využít široké geografické sítě zdrojů z hlediska HR, výroby a dodavatelského řetězce.
Pro více informací o našem společném přístupu ke COVID 19 přejděte na následující odkaz
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19
Většina výrobků Fernox se vyrábí za použití materiálů a komponentů, které nepocházejí z Číny. Naše produkty
zatím zůstávají nedotčeny nákazou.
Fernox má program obnovy po havárii se všemi svými klíčovými dodavateli ke zmírnění potlačení odstavení
elektráren.
Fernox provozuje politiku druhého zdroje získávání strategických surovin a složek.
Veškeré položky, které obsahují součásti nebo materiály získané mimo Spojené království, jsou pečlivě sledovány
a existují plány na řešení potenciálních problémů dodávek. Spolupracujeme s naším dodavatelským řetězcem na
řízení úrovně zásob a poptávky zákazníků.
Již jsme realizovali plány na zvýšení zásob klíčových komponent s cílem minimalizovat narušení výroby.
Jako součást globální organizace držíme zásoby v různých lokalitách po celém světě.
Přezkoumáváme veškeré trendy nákupu ke zmírnění hromadění zásob a pomáháme ve spravedlivém rozdělování
výrobků, pokud by došlo k nedostatkům.
Budeme pokračovat v každodenním sledování situace s našimi zákazníky a dodavateli a budeme sdělovat jakékoli
předpokládané narušení dodávek podle potřeby.
Děkujeme vám za trpělivost a pochopení v této těžké době.

Yours sincerely,

Ernie McDonald
Global Director Fernox
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