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OŚWIADCZENIE FERNOX W SPRAWIE COVID-19 
 
  
W odpowiedzi na wybuch nowego koronawirusa w Chinach, Fernox podejmuje kroki w celu zminimalizowania 
niekorzystnego wpływu na łańcuch dostaw, jaki może wynikać z działań podejmowanych przez rządy Chin i innych 
państw na całym świecie w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.  
Przede wszystkim przestrzegamy wszelkich obowiązujących wytycznych władz sanitarnych, aby zapobiegać i 
ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa. Jako część globalnej organizacji MacDermid Performance Solutions, 
Fernox może korzystać z rozległej sieci zasobów z punktu widzenia zarówno personelu, jak i produkcji czy i 
łańcucha dostaw.  
Dalsze informacje dotyczące naszego korporacyjnego podejścia do COVID 19 można uzyskać na stronie:  
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19 
Produkty Fernox w większości produkowane są z wykorzystaniem materiałów i komponentów, które nie 
pochodzą z Chin. Dotychczas wybuch epidemii pozostał bez wpływu na nasze produkty. 
Fernox posiada program naprawczy na wypadek sytuacji kryzysowej obejmujący wszystkich kluczowych 
dostawców i mający na celu łagodzenie skutków przestojów w zakładach produkcyjnych.  
W odniesieniu do surowców i komponentów o znaczeniu strategicznym Fernox prowadzi politykę alternatywnych 
źródeł zaopatrzenia.  
Wszelkie elementy, które zawierają komponenty lub materiały pochodzące spoza Wielkiej Brytanii podlegają 
ścisłemu monitorowaniu, a także opracowane zostały plany działania w przypadku wystąpienia potencjalnych 
utrudnień w dostawach. Współpracujemy z naszym łańcuchem dostaw w zakresie zarządzania poziomem 
zapasów i uwzględniania zapotrzebowania klientów.  
Wdrożyliśmy już plany zwiększenia zapasów kluczowych komponentów w celu zminimalizowania zakłóceń 
produkcji.  
Będąc częścią organizacji o zasięgu globalnym, posiadamy zapasy w różnych lokalizacjach na całym świecie. 
Dokonujemy przeglądu tendencji w zakresie zaopatrzenia w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia 
zapasów oraz wspierania sprawiedliwej dystrybucji produktów w przypadku wystąpienia niedoborów.   
W dalszym ciągu będziemy codziennie monitorować sytuację wspólnie z naszymi klientami i dostawcami oraz, w 
razie potrzeby, informować o ewentualnych przewidywanych zakłóceniach w dostawach. 
Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość w tym trudnym czasie. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
Ernie McDonald 
Global Director Fernox 


