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FERNOX NYILATKOZAT – COVID 19
Az új koronavírus Kínában történt kitörésére válaszul a Fernox is lépéseket tesz annak érdekében, hogy
minimalizálja az ellátási láncra gyakorolt bármilyen hatást, amelyet a Kínai és más kormányok megtesznek
világszerte a vírus terjedésének megfékezésére.
Mindenekelőtt az összes alkalmazandó kormányzati egészségügyi szervezeti irányelvet követjük a vírus
terjedésének megelőzése és enyhítése érdekében. Fernox egy globális szervezet része, a MacDermid Performance
Solutions, és mint ilyen, kihasználja e széleskörű földrajzi hálózat előnyeit, a HR, gyártási és ellátási lánc
szempontjából.
További információt a COVID 19 kezelésére vonatkozó vállalati előírásokról megtalálja a :
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19
A Fernox termékek nagy részét olyan anyagok és alkatrészek felhasználásával állítják elő, amelyek nem Kínából
származnak. Mostanáig termékeinket a járvány nem érinti.
A Fernox katasztrófa utáni helyreállítási programmal rendelkezik minden kulcsfontosságú beszállítójával , ami
lehetővé teszi az üzemek folyamatos működését.
A Fernox egy biztonsági beszerzési politikát folytat a stratégiai alapanyagok és alkatrészek beszerzésére.
Az Egyesült Királyságon kívülről származó alkatrészeket vagy anyagokat tartalmazó elemeket nagy figyelemmel
elemzik és a potenciális ellátási problémák kezelésére terveket készítenek.
Szorosan együtt működünk az ellátó egységeinkkel a készletmennyiség és az ügyfelek igényeinek megfelelően.
A kulcsfontosságú termékeink készletének növelése érdekében és a gyártás zavartalan működése érdekében már
megtettük a megfelelő lépéseket.
Egy globális szervezet részeként a világ számos pontján rendelkezünk raktárkészlettel.
Felülvizsgálunk minden beszerzési tendenciát, hogy enyhítsük a készletek halmozódását és elősegítsük a
termékek méltányos elosztását, ha hiány merülne fel.
Továbbra is naponta figyelemmel kísérjük az ügyfeleink és beszállítóink helyzetét és azonnal informáljuk őket a
gyors megoldás érdekében.
Köszönjük türelmüket és megértésüket ebben a nehéz időszakban.
Yours sincerely,

Ernie McDonald
Global Director Fernox
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