Actualizare cu privire la
Lanțul de aprovizionare

Suntem o organizație globală cu resurse de producție și lanțuri de aprovizionare aliniate strategic pentru
a răspunde nevoilor clienților noștri. Impactul și răspândirea coronavirusului (COVID-19) au condus
la multe restricții cu privire la călătorii, producție și la locul de muncă, care pot afecta disponibilitatea
produselor în viitor.
În prezent, am întâmpinat un nivel minim de probleme legate de disponibilitatea produselor. Evaluăm
în mod activ impactul potențial asupra activității și implementăm planuri pentru a ne proteja angajații,
clienții și comunitățile pe care le deservim. Suntem angajați față de menținerea disponibilității produselor
și vă vom ține la curent cu orice schimbări.
Întrebări comune cu privire la lanțul de aprovizionare
Anticipează Stryker probleme de disponibilitate a produselor ca urmare a COVID-19?
În prezent, am întâmpinat un nivel minim de probleme legate de disponibilitatea produselor din
cauza coronavirusului. Aceasta este o situație dinamică și în schimbare, pe care o monitorizăm
foarte îndeaproape. Evaluăm în mod activ impactul potențial asupra activității în lanțul nostru
de aprovizionare global și luăm măsuri pentru a ajuta la reducerea riscului pentru furnizarea
de produse.
Ce măsuri ia Stryker pentru a menține nivelul furnizării de produse?
Avem planuri de continuitate a activității care gestionează riscurile pentru producție și furnizarea
de materii prime și ne asigurăm că facem toate eforturile pentru a menține nivelul furnizării de
produse și pentru a satisface nevoile clienților. Dacă anumite produse sau materii prime sunt
considerate în pericol, vom pune în aplicare aceste planuri pentru situații neprevăzute, inclusiv
căutarea de furnizori alternativi, accelerarea expedițiilor și realocarea materiilor prime și/sau
a bunurilor finite din alte părți ale rețelei noastre globale.
Aceasta este o situație dinamică și în schimbare, pe care o monitorizăm foarte îndeaproape. Vom continua
să prioritizăm siguranța angajaților, clienților și comunităților noastre în toate deciziile pe care le luăm
cu privire la lanțul de aprovizionare.
Aceste îndrumări sunt temporare și pot fi suplimentate, prelungite sau revocate de Stryker în orice
moment.
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