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DECLARAȚIE FERNOX COVID -19 
 
  
Ca răspuns la izbucnirea noului coronavirus în China, Fernox ia măsuri pentru a reduce la minimum orice impact 
asupra lanțului de aprovizionare care poate fi cauzat ca urmare a acțiunilor întreprinse de chinezi și de alte 
guverne din întreaga lume, pentru a opri răspândirea acestui virus. 
În primul rând, urmăm toate recomandările aplicabile ale organizațiilor guvernamentale de sănătate pentru a 
preveni și a atenua răspândirea acestui virus. Fernox face parte dintr-o organizație globală, MacDermid 
Performance Solutions și, ca atare, poate profita de o rețea geografică largă de resurse din perspectiva HR, a 
producției și a lanțului de aprovizionare. 
Pentru mai multe informații despre abordarea noastră corporativă în gestionarea COVID 19, vă rugăm să accesați 
acest link 
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19 
Majoritatea produselor Fernox sunt fabricate folosind materiale și componente care nu sunt provenite din China. 
Până în prezent, produsele noastre rămân neafectate de focar. 
Fernox are un program de recuperare în caz de dezastru cu toți furnizorii săi principali pentru a lupta împotriva 
închiderii fabricilor. 
Fernox operează o politică de aprovizionare secundară pentru materii prime și componente strategice. 
Orice articole care conțin componente sau materiale provenite din afara Marii Britanii sunt monitorizate 
îndeaproape și există planuri pentru a rezolva eventualele probleme de aprovizionare. Lucrăm cu lanțul nostru de 
aprovizionare pentru a gestiona nivelul stocurilor și solicitările clienților. 
Am implementat deja planuri de creștere a stocurilor de componente cheie pentru a reduce la minimum 
perturbările de fabricație. 
Ca parte a unei organizații globale, deținem stocuri într-o varietate de locații din întreaga lume. 
Analizăm orice tendință de cumpărare pentru a atenua acumularea stocurilor și pentru a ajuta la distribuirea 
corectă a produselor în cazul în care apar deficiențe. 
Vom continua să monitorizăm situația zilnic cu clienții și furnizorii noștri și vom comunica orice perturbare 
preconizată pentru aprovizionare, după caz. 
Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere în acest moment dificil. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
Ernie McDonald 
Global Director Fernox 


