20 mars 2020
Ämne: UPPDATERING beträffande COVID-19

Bästa kund och partner,
I likhet med övriga världen, följer DuPont aktivt den senaste utvecklingen beträffande utbrottet av den globala
pandemin orsakad av coronaviruset (COVID-19). De extraordinära åtgärder som vidtas för att begränsa
spridningen av viruset får som Ni vet betydande effekter för människor och företag över hela världen.
Vi förstår vikten av tillförlitliga leveranser till våra kunder, och vårt globala distributionsnätverk följer noggrant
situationen dagligen. Vi kommunicerar löpande med våra fabriker och leverantörer. Vi utvärderar potentiella
effekter och risker för vår tillverkning och råmaterialkällor samt vilka de konsekvenser som kan uppstå i vår
globala supply chain. I våra Nomex®-, Kevlar®- och Tyvek®-anläggningar fortsätter verksamheten med full drift.
Eftersom vår tillverkning ligger strategiskt placerade både i Europa och globalt, är vi väl förberedda på de
utmaningar som produktionen skulle kunna ställas inför.
DuPont Personal Protection arbetar oförtröttligt vidare med att tillgodose behoven av personlig
skyddsutrustning hos den sjukvårdspersonal som arbetar med att bekämpa COVID-19-viruset i drabbade
områden. Vi har markant utökat produktionen av de mest efterfrågade skyddsdräkterna.
Trots dessa ansträngningar överskrider den totala efterfrågan vårt utbud och leveransförseningar kan
förekomma från Er DuPont PPE leverantör. Vi arbetar med våra kunder för att förstå deras behov och kunna
prioritera beställningar utifrån deras feedback och till de mest drabbade områdena. Vi kommer att fokusera på
att tillgodose våra industrikunders behov av personlig skyddsutrustning och samtidigt arbeta för att
tillhandahålla personlig skyddsutrustning till sjukvårds- och räddningspersonal som arbetar med att bekämpa
COVID-19.
Dessutom utfärdade Europeiska kommissionen den 14 mars 2020 en omfattande exportförordning (EU
2020/402) för personlig skyddsutrustning som påverkar vårt sortiment av Tyvek®-, Tychem®- och ProShield®skyddsdräkter. Vi arbetar nu med beredskapsplaner för alternativa leveransvägar och lagring för våra produkter
för att fortsatt kunna leverera produkter till våra kunder utanför EU i Europa, Mellanöstern och
Afrika. Leveranserna till EU länder förblir oförändrade, och vi kan försäkra Er om att DuPont Personal
Protection gör allt som står i vår makt för att supportera sina kunder i hela EMEA-regionen (Europa,
Mellanöstern och Afrika) på bästa sätt.
I enlighet med DuPonts kärnvärderingar arbetar vi aktivt med att hantera riskerna för vår personal och våra
anläggningar genom att aktivera krishanteringsteam på både koncern- och lokalnivå. Vi har också utfärdat
riktlinjer för medarbetare som är på resande fot samt andra försiktighetsåtgärder som ska säkerställa att de
håller sig friska. Dessutom har DuPont infört särskilda säkerhets- och hälsoprotokoll för att skydda alla
medarbetare och besökare på våra anläggningar från potentiell exponering för viruset.

Vi rekommenderar Er att besöka vår webbplats som vi uppdaterar regelbundet och som innehåller alla
uppdateringar om läget beträffande COVID-19:
https://www.dupont.se/news/dupont-response-novel-coronavirus-prevention-and-control.html
Vi tackar för Ert intresse och för att Ni använder personlig skyddsutrustning från DuPont. Om Ni har några
frågor relaterade till Era order/förfrågningar ber vi Er att kontakta Er leverantör, Er lokala DuPont Account
Manager eller DuPont Personal Protection via denna länk:

https://www.dupont.se/contact-us.html
För en lista på tillgängliga leverantörer se nedan hemsida:
http://smartservices.tyvek.co.uk/wheretobuy/#/en
Våra tankar och deltagande går till dem som direkt påverkas av viruset och till all personal inom sjukvård och
räddningstjänst. Detta är en oroande tid för oss alla. Vår ambition är att löpande leverera nödvändiga
personliga skyddsplagg från DuPont till den personal som arbetar med COVID-19. Det här är vad vi gör och vi är
stolta över att kunna stödja denna personal som dagligen arbetar med detta.
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