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FERNOX MEDEDELING  COVID -19 
Als reactie op de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China onderneemt Fernox stappen om de gevolgen voor 
de toeleveringsketen te minimaliseren die kunnen worden veroorzaakt als gevolg van de maatregelen die de 
Chinese regering en andere regeringen wereldwijd nemen om de verspreiding van dit virus te beperken. 
Eerst en vooral volgen we alle toepasselijke richtlijnen van de gezondheidsorganisatie van de overheid om de 
verspreiding van dit virus te voorkomen en te beperken. Fernox maakt deel uit van een wereldwijde organisatie, 
MacDermid Performance Solutions, en kan als zodanig profiteren van een breed geografisch netwerk van 
middelen vanuit een HR-, productie- en leveringsketen-perspectief. 
Voor meer informatie over onze bedrijfsmatige aanpak van COVID 19 kunt u deze link volgen. 
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19 
Het grootste deel van de Fernox producten wordt vervaardigd met materialen en onderdelen die niet uit China 
afkomstig zijn. Tot nu toe zijn onze producten niet beïnvloed door de uitbraak. 
Fernox heeft een rampenherstelprogramma met alle belangrijke leveranciers om de gevolgen van 
fabriekssluitingen te beperken. 
Fernox voert een beleid van ‘second sourcing’ voor strategische grondstoffen en componenten. 
Alle producten die componenten of materialen bevatten die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn aangekocht, 
worden nauwlettend in de gaten gehouden en er zijn plannen om potentiële leveringsproblemen aan te pakken. 
Om de voorraadniveaus en de klantvraag te beheren werken we samen met onze toeleveringsketen.  
We hebben al plannen uitgevoerd om de voorraden van belangrijke onderdelen te vergroten om de productie zo 
min mogelijk te verstoren. 
Als deel van een wereldwijde organisatie houden we voorraden aan op verschillende locaties in de wereld. 
We evalueren elke trend in de aankoop om voorraadvorming te beperken en om te helpen bij een eerlijke 
verdeling van de producten in geval van tekorten.  
We zullen samen met onze klanten en leveranciers de situatie dagelijks blijven volgen en elke verwachte 
onderbreking van de levering waar nodig communiceren.  
Wij danken u voor uw geduld en begrip in deze moeilijke tijd. 
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Ernie McDonald 
Global Director Fernox 


