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ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ FERNOX ΓΙΑ ΤΟΝ COVID -19

Λόγω της έξαρσης του νέου κορονοϊού στην Κίνα, η Fernox λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση της
επίδρασης στην εφοδιαστική αλυσίδα που μπορεί να επέλθει ως αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνει η Κίνα
και άλλες κυβερνήσεις παγκοσμίως για τον περιορισμό της εξάπλωσης αυτού του ιού.
Ακολουθούμε πρωτίστως όλες τις ισχύουσες οδηγίες του δημόσιου οργανισμού υγείας για την αποτροπή και τον
μετριασμό της εξάπλωσης του ιού. Η Fernox αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου οργανισμού, της MacDermid
Performance Solutions, και ως τέτοια, αξιοποιεί ένα ευρύ γεωγραφικό δίκτυο πόρων ανθρώπινου δυναμικού,
κατασκευής και εφοδιαστικής αλυσίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρική μας προσέγγιση στην αντιμετώπιση του COVID 19,
ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19
Η πλειονότητα των προϊόντων της Fernox κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα που δεν προέρχονται από
την Κίνα. Μέχρι τώρα τα προϊόντα μας παραμένουν ανεπηρέαστα από την έξαρση.
Η Fernox διαθέτει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής με όλους τους βασικούς
προμηθευτές της για τον μετριασμό του κλεισίματος μονάδων.
Η Fernox εφαρμόζει μία πολιτική εναλλακτικών πηγών για πρώτες ύλες και εξαρτήματα στρατηγικής σημασίας.
Όλα τα προϊόντα που περιέχουν εξαρτήματα ή υλικά με προέλευση εκτός του Η.Β., παρακολουθούνται στενά και
εφαρμόζονται σχέδια για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στον εφοδιασμό. Εργαζόμαστε μαζί με την
εφοδιαστική αλυσίδα μας για τη διαχείριση των επιπέδων αποθεμάτων και της ζήτησης των πελατών.
Έχουμε ήδη εφαρμόσει μέτρα για την αύξηση των αποθεμάτων βασικών εξαρτημάτων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί
το ενδεχόμενο διαταραχής της διαδικασίας κατασκευής.
Ως μέρος ενός παγκόσμιου οργανισμού διαθέτουμε απόθεμα σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.
Επανεξετάζουμε την τάση για αγορές για να μετριάσουμε τη δημιουργία αποθέματος και να συμβάλουμε στη
δίκαιη κατανομή των προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν ελλείψεις.
Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση καθημερινά με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας
και θα κοινοποιούμε καταλλήλως τυχόν προβλέψεις για διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας αυτές τις δύσκολες ώρες.

Yours sincerely,

Ernie McDonald
Global Director Fernox
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