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De diepste sympathieën van Axalta gaan uit naar degenen die getroffen zijn door het coronavirus. De gezondheid en veiligheid van onze
werknemers is onze hoogste prioriteit, en we zijn vastbesloten om de bedrijfs- en operationele richtlijnen te volgen in onze wereldwijde
activiteiten, die door relevante autoriteiten zijn opgesteld.
De fundamenten van ons bedrijf blijven sterk. Vanuit een productiestandpunt blijven we produceren om aan de vraag over de hele wereld te
voldoen. We hebben stappen ondernomen om sociale afstand te bevorderen en hebben robuuste hygiënische praktijken op locatie
ingevoerd en beperkingen opgelegd ivm bezoeken aan onze faciliteiten.
We volgen en beheren actief de uitdagingen van de toeleveringsketen, inclusief logistiek. Er zijn tot nu toe geen noemenswaardige
verstoringen geweest. Ons team blijft wereldwijd mobiliseren en actief coördineren met onze leveranciers om potentiële risicogebieden te
identificeren en te beperken en voorraden te beheren.
Dankzij het uitstekende werk van Axalta-medewerkers over de hele wereld blijven we de uitstekende service en producten leveren die onze
klanten van ons verwachten. We hebben ons aangepast aan deze ongekende omgeving en innovatieve manieren gevonden om verbonden
te blijven en om training en technische ondersteuning te bieden aan transport-, industriële- en refinish-klanten over de hele wereld.
We zijn ook actief geweest in de inspanningen om het coronavirus te verlichten. Verschillende van onze productielijnen op locaties over de
hele wereld zijn omgevormd om duizenden liters handreiniger te produceren die in onze faciliteiten gebruikt kunnen worden en aan lokale
eerstehulpverleners en ziekenhuizen geschonken kunnen worden. We hebben ook de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
naar gezondheidszorgwerkers wereldwijd gestuurd. Voor meer informatie over onze inspanningen om het coronavirus te verlichten en hoe
onze producten klanten helpen, kunt u onze newsroom bezoeken.
Axalta zal actief met deze dynamische situatie blijven omgaan. Terwijl we vooruitkijken naar een terugkeer naar een normalere werkhouding,
blijven ons leiderschapsteam en al onze medewerkers toegewijd aan veilig werken, onze klanten dienen en de gemeenschappen
ondersteunen waar we werken, wonen en onze gezinnen opvoeden.
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