20 marca 2020 r.
Temat: AKTUALIZACJA dotycząca wirusa COVID-19
Szanowni Państwo,
tak jak wszyscy, firma DuPont uważnie obserwuje wydarzenia związane z globalną pandemią wywołaną przez
nowy koronawirus (COVID-19). Jak wiadomo, nadzwyczajne środki podejmowane w celu powstrzymania
rozprzestrzeniania się wirusa mają znaczący wpływ na ludzi i przedsiębiorstwa na całym świecie.
Zdajemy sobie sprawę, jak istotna dla naszych klientów jest niezawodność dostaw - nasza globalna sieć dostaw
codziennie monitoruje sytuację. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi zakładami i dostawcami, nieustająco
oceniamy wszelkie możliwe skutki i zagrożenia dla naszych zakładów produkcyjnych i źródeł surowców oraz
wpływ, jaki te wydarzenia mogą mieć na naszą globalną sieć dostaw. Nasze zakłady Nomex®, Kevlar® i Tyvek®
działają z pełną mocą. Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu zakładów produkcyjnych w kraju i na świecie
jesteśmy w stanie złagodzić wyzwania, z którymi potencjalnie będą musiały się zmierzyć nasze fabryki.
Zespół DuPont Personal Protection niestrudzenie pracuje, aby zaspokoić zapotrzebowanie na środki ochrony
indywidualnej i dostarczyć je pracownikom ochrony zdrowia, którzy pracują na pierwszej linii frontu, próbując
powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Znacząco zwiększyliśmy produkcję najbardziej potrzebnej
odzieży.
Mimo tych wysiłków, całkowity popyt przewyższa podaż, więc mogą wystąpić opóźnienia w realizacji
zamówień na środki ochrony indywidualnej u Państwa dostawcy. Współpracujemy z klientami, aby zrozumieć
ich potrzeby i uszeregować zamówienia na podstawie uzyskanych informacji i regionów dotkniętych w
największym stopniu. Staramy się zaspokoić zapotrzebowanie naszych klientów z branży przemysłowej na
środki ochrony indywidualnej, jednocześnie dostarczając je osobom walczącym z rozprzestrzenianiem się
wirusa COVID-19.
Ponadto Komisja Europejska wydała regulacje dotyczące eksportu środków ochrony indywidualnej (UE
2020/402 z 14 marca 2020 r.), które obejmują porfolio produktów Tyvek®, Tychem® i ProShield®.
W odpowiedzi zaczęliśmy opracowywać plan awaryjny w celu ustalenia alternatywnych tras dostaw lub
magazynowania środków ochrony indywidualnej DuPont, tak aby nadal możliwe było zaopatrywanie naszych
klientów spoza Unii Europejskiej w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wysyłka w krajach UE pozostaje
bez zmian. Chcemy zapewnić, że zespół DuPont Personal Protection robi wszystko, co możliwe, aby
zagwarantować obsługę klientów z całego regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Zgodnie z naszymi wartościami, firma DuPont zaczęła także aktywnie zarządzać wpływem na pracowników i
lokalizacje, tworząc korporacyjne i lokalne zespoły zarządzania kryzysowego. Pracownicy otrzymali wskazówki
dotyczące podróży, przestrzegane są także inne środki ostrożności, aby zapewnić im zdrowie i bezpieczeństwo.
Ponadto firma DuPont wdrożyła protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy, aby chronić wszystkich pracowników
i gości w naszych zakładach przed potencjalnym kontaktem z wirusem.
Aktualne informacje na temat naszych działań związanych z wirusem COVID-19 można znaleźć na naszej stronie
internetowej, która jest regularnie aktualizowana:

https://www.dupont.pl/news/dupont-response-novel-coronavirus-prevention-and-control.html

Dziękujemy za zainteresowanie i zaufanie do środków ochrony indywidualnej firmy DuPont. Jeśli mają Państwo
jakiekolwiek pytania związane z zamówieniem/zapytaniem, serdecznie zapraszamy do kontaktu z dostawcą
środków ochrony indywidualnej DuPont i dedykowanym doradcą klienta DuPont lub DuPont Personal
Protection: https://www.dupont.pl/contact-us.html
Lista dostępnych dostawców jest opublikowana na stronie: http://smartservices.tyvek.co.uk/wheretobuy/#/en
Nasze myśli i troska kierowane są do osób bezpośrednio dotkniętych wirusem oraz do personelu, który reaguje
w pierwszej kolejności. Jest to dla nas wszystkich czas pełen niepokoju. Nasze zespoły codziennie starają się
dostarczyć potrzebną odzież ochronną DuPont Personal Protection służbom walczącym z wirusem COVID-19.
Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tych, którzy są na froncie tej walki.
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