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Konu: COVID-19 GÜNCELLEMESİ

Değerli müşterimiz ve iş ortağımız,
Dünyadaki hemen herkes gibi DuPont da yeni küresel koronavirüs (COVID-19) salgınını yakından takip ediyor.
Bildiğiniz gibi virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan olağanüstü önlemler dünyanın her yerindeki
insanları ve işletmeleri önemli ölçüde etkiliyor.
Tedarik güvenilirliğinin müşterilerimiz açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve küresel tedarik
ağımız durumu günlük olarak izliyor. Tesislerimiz ve tedarikçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz, tüm üretim
tesislerimiz ve hammadde kaynaklarımız üzerindeki olası etkilerini ve risklerini ve bunun küresel tedarik ağımız
üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Nomex®, Kevlar® ve Tyvek® tesislerimiz tam kapasiteyle çalışmaya
devam ediyor. Üretim tesislerimiz yerel ve küresel olarak stratejik konumlarda bulunduğundan, üretim
operasyonlarımızın karşılaşabileceği zorlukların olumsuz etkilerini azaltmaya hazır durumdayız.
DuPont Kişisel Koruma ekibimiz, COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek için dünyanın her yerinde
görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarının KKD ihtiyaçlarını desteklemek için durmak bilmeden çalışıyor. En
çok talep edilen tulumların üretimini önemli oranda artırdık.
Bu çabalarımıza karşın, genel talep tedarik miktarımızı aştığı için DuPont KKD tedarikçinizin teslimat sürelerinde
gecikmeler yaşayabilirsiniz. İhtiyaçlarını anlamak ve siparişleri bu bilgilere ve salgından en çok etkilenen
bölgelere göre önceliklendirmek için müşterilerimizle doğrudan çalışıyoruz. COVID-19 virüsünün yayılmasını
önlemek için çalışan kişilerin KKD ihtiyaçlarını karşılarken endüstriyel müşterilerimizin KKD ihtiyaçlarına
odaklanmaya da devam edeceğiz.
Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu tarafından Tyvek®, Tychem® ve ProShield® koruyucu tulum portföyümüzü
de etkileyen KKD ürünlerine yönelik kapsamlı bir ihracat yönetmeliği (14 Mart 2020 tarihli AB 2020/402)
yayımlandı. Bunun neticesinde, Avrupa Birliği dışındaki Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki
müşterilerimize ürün tedarik etmeye devam edebilmek amacıyla DuPont KKD ürünlerimiz için alternatif
teslimat rotaları veya depolama seçenekleri için acil durum planları geliştirmeye başladık. AB ülkelerine
sevkiyatlarımızda değişiklik olmayacaktır. DuPont Kişisel Koruma ekibi olarak tüm Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
bölgesindeki müşterilerimize hizmet edebilmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmanızı
istiyoruz.
Temel değerlerimiz uyarınca, DuPont olarak kurumsal ve yerel kriz yönetimi ekiplerimizi devreye sokarak
durumun çalışanlarımız ve tesislerimiz üzerindeki etkisini aktif bir şekilde yönetiyoruz. Çalışanlarımız için
seyahat uygulamalarının yanı sıra sağlıklı kalmalarını sağlayacak önlemleri de içeren kılavuzlar hazırladık. Buna
ek olarak, DuPont tüm çalışanları ve tesislerimize gelen ziyaretçileri virüs bulaşma olasılığına karşı koruyacak
kesin güvenlik ve sağlık protokolleri uygulamaktadır.

COVID-19 salgınına ilişkin uygulamalarımızla ilgili haberleri almak için sizleri düzenli olarak güncellediğimiz web
sitemize davet ediyoruz:

https://www.dupont.com.tr/news/dupont-response-novel-coronavirus-prevention-and-control.html
İlginiz ve DuPont KKD ürünlerine duyduğunuz güven için çok teşekkür ederiz. Siparişleriniz / talepleriniz ile ilgili
herhangi bir sorunuz varsa, sizi DuPont KKD tedarikçiniz, DuPont Satış Yöneticiniz veya DuPont Kişisel Koruma
ile iletişime geçmeye davet ediyoruz:
https://www.dupont.com.tr/contact-us.html
Mevcut tedarikçilerin listesi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz:
http://smartservices.tyvek.co.uk/wheretobuy/#/en
Tüm düşüncelerimizi ve endişelerimizi doğrudan virüsün etkilediği kişiler ve ön saflarda çalışan müdahale
ekipleri ile paylaşıyoruz. Bu süreç hepimiz için üzüntü verici. Ekiplerimiz COVID-19 müdahale ekipleri için her
gün ihtiyaç duydukları DuPont Kişisel Koruyucu giysilerini teslim etmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Biz
elimizden geleni yapıyor ve ön saflarda çalışan müdahale ekiplerini desteklemekten gurur duyuyoruz.
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