COVID-19
Cadeia de fornecimento

Somos uma organização global com recursos de fabricação e cadeia de fornecimento estrategicamente
alinhados para atender às necessidades de nossos clientes. O impacto e a propagação do coronavírus
(COVID-19) levou a muitas restrições de viagens, de fabricação e de acesso a locais de trabalho, que
podem afetar a disponibilidade dos produtos no futuro.
No momento, sofremos mínimas interrupções em relação à disponibilidade dos nossos produtos.
Estamos avaliando atentamente o possível impacto nos negócios e implementando planos para
proteger funcionários, comunidades e clientes aos quais prestamos serviços. Temos o compromisso
de manter a disponibilidade dos produtos e forneceremos atualizações caso a situação se altere.
Perguntas frequentes relacionadas à cadeia de fornecimento
A Stryker prevê interrupções na disponibilidade dos produtos em decorrência
do COVID-19?
Temos registrado interrupções mínimas na disponibilidade dos produtos em decorrência do
coronavírus até o momento. No entanto, esta é uma situação dinâmica e em constante evolução
que estamos monitorando com atenção. Estamos avaliando atentamente o possível impacto nos
negócios em toda a nossa cadeia de fornecimento global, bem como estamos tomando medidas
para ajudar a mitigar os riscos ao fornecimento de nossos produtos.
Que medidas a Stryker está tomando para manter o fornecimento de produtos?
Temos planos de continuidade de negócios que gerenciam os riscos em relação à fabricação
e ao fornecimento de matérias-primas, garantindo que estamos implementando todos os esforços
para manter o fornecimento de produtos e atender às necessidades dos clientes. Se um produto
ou matéria-prima for considerado de risco, executaremos esses planos de contingência, incluindo
a busca de fornecedores alternativos, a aceleração de remessas e a realocação de matérias-primas
e/ou produtos acabados de outras partes da nossa rede global.
Essa é uma situação dinâmica e em constante evolução que estamos monitorando atentamente.
Continuaremos a priorizar a segurança de nossos funcionários, clientes e comunidades em todas
as decisões relacionadas às cadeias de fornecimento.
Essas orientações são temporárias e estão sujeitas a alterações, podendo ser ampliadas, estendidas
ou suspensas a qualquer momento pela Stryker.
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