Continuamos motivados por nossa missão e valores diante da pandemia de COVID-19. Nosso compromisso
é manter nossos funcionários e suas famílias em segurança, impactar positivamente nossas comunidades
e responder às necessidades de nossos clientes para que possam se concentrar em seus pacientes. Visite
o Centro de Recursos de COVID-19 para atualizações específicas relacionadas a nossos produtos, serviços
e resposta dos funcionários.
Estamos focados no que fazemos de melhor para apoiar os profissionais de saúde nas linhas
de frente. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais estamos ajudando:
• Adaptação às necessidades de nossos clientes. O cenário está evoluindo e as políticas estão mudando
rapidamente. Mas estamos nos adaptando com a mesma rapidez. Nossos funcionários continuam a apoiar as
equipes hospitalares e de emergência em casos críticos. Eles estão envolvidos ativamente em ajudar clientes
a planejarem e retornarem às cirurgias eletivas, enquanto o restante de nossa equipe global está encontrando
maneiras novas e criativas de atender às necessidades dos clientes.
• Produção e inovação. Aumentamos a produção de nossos produtos que podem ajudar as pessoas durante
esta crise. Isso inclui produtos de higiene, desinfecção e proteção cirúrgica, bem como leitos hospitalares,
macas e desfibriladores.
Aproveitando nossos especialistas internos em pesquisa e desenvolvimento, lançamos novos produtos
essenciais para a resposta à COVID-19. Também trabalhamos ativamente com nossa associação comercial
e órgãos reguladores para acelerar a autorização e as aprovações para equipamentos de proteção individual.
• Parceria com governos. Governos em todo o mundo desempenham um papel significativo na área da
saúde, ainda mais durante uma crise de saúde como a pandemia de COVID-19. É por isso que a Stryker
mantém um forte relacionamento com agências e formuladores de políticas públicas, em um esforço de
ajudar na resposta.
• Engajamento virtual. Estamos usando a tecnologia de novas maneiras para nos conectar com clientes
e atender às suas necessidades. Eliminamos todas as viagens não essenciais e estamos realizando reuniões
e eventos educacionais virtualmente.
Inspirados por nossos profissionais de saúde e uns pelos outros, nossos funcionários estão usando
seu tempo, talento e recursos para oferecer suporte além de suas funções diárias na Stryker:
• Nossa equipe está doando sangue através da Cruz Vermelha para ajudar a aliviar a escassez e apoiando
a campanha virtual SleevesUp quando não podem sair de casa.
• Funcionários estão doando para instituições de caridade locais e organizações globais, incluindo o Fundo
de Resposta Solidária COVID-19 da Organização Mundial da Saúde e a Cruz Vermelha.
• Eles estão envolvidos em oportunidades virtuais de voluntariado em apoio a organizações sem fins
lucrativos locais e em todo o mundo.
• E dentro da comunidade Stryker, eles estão compartilhando suas histórias de impacto entre si para
promover conexões durante este período de distanciamento social.
Estamos comprometidos em fazer a diferença durante este período e permanecer fiéis à nossa missão, pois,
junto com nossos clientes, estamos motivados a melhorar a assistência médica.

