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FERNOX UTTALELSE COVID -19

Som svar på utbruddet av det nye coronaviruset i Kina, tar Fernox tiltak for å minske enhver innvirkning på
forsyningskjeden som kan forårsakes som et resultat av at kineserne og andre regjeringer over hele verden tar
tiltak for å forhindre spredning av dette viruset.
Først og fremst, følger vi alle gjeldende retningslinjer fra offentlig helseorganisasjoner for å forhindre og minske
spredningen av dette viruset. Fernox er en del av en stor organisasjon, MacDermid Performance Solutions, og kan
derfor dra nytte av et bredt geografisk nettverk av ressurser fra et HR-, produksjons- og
forsyningskjedeperspektiv.
For mer informasjon om vår forretningstilnærming om hvordan vi håndterer COVID 19, vennligst trykk på denne
lenken.
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19
Den største delen av Fernox-produkter produseres ved bruk av materialer og komponenter som ikke kommer fra
Kina. Så langt, har våre produkter ikke blitt påvirket av utbruddet.
Fernox har et kriseprogram med alle nøkkelleverandørene for å unngå nedstengning av anlegg.
Fernox bruker en policy for sekundært innkjøp for strategiske råmaterialer og komponenter.
Alle enheter som inneholder komponenter eller materialer som er kjøpt inn utenfor Storbritannia, er nøye
overvåket, og planer trer i kraft for å løse mulige forsyningsproblemer. Vi jobber sammen med forsyningskjeden
vår for å forvalte lagernivå og forbrukerbehov.
Vi har allerede iverksatt planer for å øke lagerbeholdningen av nøkkelkomponenter for å minske
produksjonsforstyrrelser.
Som en del av en global organisasjon, er vår lagerbeholdning plassert på en rekke steder rundt om i verden.
Vi holder øye med kjøpstrender for å minske hamstring, og bistår i rettferdig distribusjon av produkter om det
oppstår produktmangel.
Vi fortsetter med å overvåke situasjonen med våre kunder og leverandører på daglig basis, og vi vil kommunisere
forventede forstyrrelser i forsyningen der det passer seg.
Vi takker deg for din tålmodighet og forståelse i denne utfordrende tiden.
Yours sincerely,

Ernie McDonald
Global Director Fernox
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