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PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI AVANTOR:
PLÁNOVÁNÍ KONTINUITY PROVOZU BĚHEM PANDEMIE COVIDU-19
Záměrem tohoto prohlášení je poskytnout našim zákazníkům přehled základních prvků našich plánů
BCP. CÍlem je zprostředkovat obecný pohled na opatření společnosti Avantor týkající se reakce na
COVID-19.
Společnost Avantor průběžně sleduje dopad vyvíjející se pandemie koronaviru (COVID-19).
Rychlou a společnou reakci v celé šíři naší globální působnosti má na starosti náš výkonný řídicí
výbor. Nadále aktivně spolupracujeme s našimi dodavateli a zákazníky a budeme i do
budoucna pracovat na uspokojování jejich kritických potřeb v tomto bezprecedentním období.
Společnost Avantor pomáhá společnostem zabývajícím se přírodními vědami urychlit vývoj
léčby a očkování proti COVIDu-19. Podporujeme každou významnou modalitu očkování od
výzkumu a vývoje až po výrobu. Dále podporujeme rychlé a spolehlivé testování na COVID-19 a
pomáháme zajistit bezpečnost lidí, produktů a procesů.
Máme zavedené plány kontinuity provozu („BCP“), které zmírňují nejrůznější potenciální příčiny
narušení běžného provozu. Společnost Avantor má několik různých provozních prostředí po
celém světě. Na některých našich pracovištích může být pracovních prostředí hned několik. Jde
například o:
• Laboratoře
• Výrobní závody
• Distribuční/skladovací nebo jiná skladovací zařízení
• Firemní kanceláře
• Práci z domova (home office)
• Služby poskytované na místě u zákazníka
Obecně se plány BCP společnosti Avantor zabývají přírodními katastrofami a jinými narušeními,
která mají dopad na veřejné služby, závody a zařízení, informační technologie, důležité záznamy
a bezpečnost našich spolupracovníků a komunit, ve kterých pracujeme. Tyto plány jsou určeny
především k oživení a obnově narušených činností anebo zdrojů v našich výrobních a
distribučních závodech. Naše plány BCP obsahují také opatření, která mají zajistit, aby naše
týmy služeb zákazníkům zůstaly k dispozici i v případě, že dojde k narušení naší běžné činnosti.
Vyrábíme několik produktů, které prodáváme, a řadu dalších distribuujeme. Mnohé z výrobků,
které distribuujeme, mohou být skladovány na více místech naší globální sítě, což nám
poskytuje praktickou flexibilitu v případech, že by došlo k narušení části naší globální distribuční
sítě. Některé z výrobků, které vyrábíme, mohou být vyráběny na více místech, ne však všechny.

Upozorňujeme, že ne všechny naše výrobní procesy jsou plně automatizované. V některých
našich výrobních závodech není možné výrobní zařízení provozovat bezpečně a efektivně bez
lidské součinnosti, a totéž platí pro distribuční závody.
V reakci na pandemii COVID-19 přijalo několik zemí legislativní opatření, která omezují pohyb
určitého zboží a také omezují možnost cestování nebo shromažďování lidí ve velkých skupinách
nebo v těsných prostorách. Nedokážeme předvídat, zda místní nebo státní orgány zavedou
další podobná (nebo ještě restriktivnější) opatření. Také nedokážeme předvídat, jak dlouho
mohou taková opatření trvat.
Naše týmy usilovně pracují na tom, aby se takovým opatřením přizpůsobily ve snaze zmírnit
jejich případný nepříznivý dopad na volný pohyb výrobků, o které mohou mít naši zákazníci
zájem. Zároveň i nadále velmi dbáme na zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Možná bude
nutné zkrátit pracovní dobu nebo pozastavit provoz na některých našich pracovištích, abychom
pomohli ochránit naše spolupracovníky před infekcí COVIDem-19 anebo abychom dodrželi
vládní nařízení týkající se COVIDu-19.
Pokud k takovému narušení dojde, věříme, že plány BCP společnosti Avantor budou ve většině
myslitelných situacích účinné, i když mohou existovat výjimky. Nemáme v úmyslu sdílet kopie
našich BCP se zákazníky. Jsme nicméně připraveni s vámi projednat jakékoli obavy ohledně
dostupnosti konkrétních produktů a služeb, které od společnosti Avantor nakupujete. Své
dotazy směřujte na svého obchodního zástupce společnosti Avantor.
Věříme, že naše plány BCP nám umožní zůstat v kontaktu se zákazníky a přinášet jim pravidelné
informace o dostupnosti produktů a době do obnovení běžného provozu. Ve spolupráci se
zákazníky budeme v dobré víře sdílet aktuální informace týkající se dostupnosti výrobků a stavu
našich distribučních a výrobních provozů, které jsou relevantní pro konkrétní výrobky nebo
pracoviště zákazníků.
Pandemie COVID-19 je globální a neustále se vyvíjí. Usilovně pracujeme na tom, abychom se
přizpůsobili novému vývoji a podle potřeby sdíleli se zákazníky aktuální informace.
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