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VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI FERNOX COVID - 19 
 
  
a reakcii na prepuknutie neznámeho koronavírusu v Číne spoločnosť Fernox podniká kroky na minimalizáciu 
akéhokoľvek dopadu na dodávateľský reťazec, ktorý môže byť spôsobený krokmi, ktoré prijali čínska vláda a iné 
vlády na celom svete s cieľom obmedziť šírenie tohto vírusu.  
V prvom rade dodržiavame všetky platné pokyny vládnych zdravotníckych organizácií, aby sme zabránili a 
zmiernili šíreniu tohto vírusu. Spoločnosť Fernox je súčasťou globálnej organizácie MacDermid Performance 
Solutions a ako taká môže perspektívne využívať výhody širokej geografickej siete zdrojov z hľadiska ľudských 
zdrojov, výroby a dodávateľského reťazca. 
Viac informácií o našom firemnom prístupe k zaoberaniu sa s COVID 19 nájdete na tomto odkaze 
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19 
Väčšina výrobkov spoločnosti Fernox sa vyrába z materiálov a komponentov, ktoré nie sú získavané z Číny. 
Doposiaľ naše produkty zostávajú neovplyvnené ohniskom. 
Spoločnosť Fernox má program obnovy po havárii so všetkými svojimi kľúčovými dodávateľmi, ktorý má zmierniť 
odstávky závodov. 
Spoločnosť Fernox uplatňuje politiku druhého nákupu strategických surovín a komponentov. 
Všetky položky, ktoré obsahujú komponenty alebo materiály pochádzajúce zvonku, mimo  Spojeného kráľovstva, 
sa podrobne monitorujú a zaviedli sa plány na riešenie potenciálnych problémov so zásobovaním. Pracujeme s 
našim dodávateľským reťazcom na riadení úrovne zásob a dopytu zákazníkov. 
Už sme implementovali plány na zvýšenie zásob kľúčových komponentov s cieľom minimalizovať prerušenie 
výroby. 
Ako súčasť globálnej organizácie máme zásoby na rôznych miestach po celom svete. 
Preskúmame akýkoľvek trend nákupu, aby sme zmiernili hromadenie zásob a pomohli pri spravodlivej distribúcii 
produktov v prípade výskytu nedostatku. 
Nepretržite budeme monitorovať s našimi zákazníkmi a dodávateľmi situáciu každý deň a podľa potreby 
oznámime akékoľvek predpokladané prerušenie dodávok. 
Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v tejto ťažkej dobe. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
Ernie McDonald 
Global Director Fernox 


