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AVANTOR VERKLARING:
COVID-19 BUSINESS CONTINUITY PLANNING
De bedoeling van deze verklaring is om onze klanten een overzicht te geven van de kernelementen van
onze BCP's (Business Continuity Planning) om zo een algemeen perspectief te bieden betreffende de
COVID-19 maatregelen van Avantor.
Avantor blijft de gevolgen van de evoluerende coronavirus (COVID-19)-pandemie opvolgen.
Ons uitvoerende bestuurscomité zorgt voor een snelle en gezamenlijke reactie binnen ons
wereldwijde bedrijf. Wij blijven actief samenwerken met onze leveranciers en klanten en zullen
ons blijven inspannen om in deze ongekende tijden in hun dringende behoeften te voorzien.
Avantor helpt Life Science bedrijven snel behandelingen en vaccins te ontwikkelen voor COVID19. Wij steunen elke belangrijke vaccinatiemodaliteit van R&D tot productie. Wij maken ook
snelle, betrouwbare COVID-19-tests mogelijk en helpen de veiligheid van mensen, producten en
processen te garanderen.
Business Continuity Plans ("BCP's") bestaan om een breed scala van potentiële oorzaken van
onderbreking van onze normale bedrijfsactiviteiten te beperken. Avantor heeft verschillende
operationele omgevingen over de hele wereld. Sommige van onze locaties zijn zelfs geschikt
voor meerdere soorten werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:
• Laboratoria
• Productiefaciliteiten
• Distributie-/magazijn- of andere opslagfaciliteiten
• Bedrijfskantoren
• Home offices
• Diensten ter plaatse uitgevoerd op een locatie van de klant
In het algemeen zijn Avantor's BCP's gericht op natuurrampen en andere verstoringen die van
invloed zijn op nutsvoorzieningen, fabrieken en apparatuur, informatietechnologie, vitale
gegevens, en de veiligheid van onze medewerkers en de gemeenschappen waarin we werken.
Deze plannen zijn voornamelijk opgesteld met het oog op het herstel en de wederopbouw van
verstoorde activiteiten en/of middelen in onze productie- en distributielocaties. Onze BCP's
omvatten ook maatregelen om ervoor te zorgen dat onze Customer Service teams beschikbaar
blijven in het geval dat onze normale activiteiten worden verstoord.
Van de producten die wij verkopen, produceren wij verschillende en distribueren wij een aantal
andere. Veel van de producten die wij distribueren, kunnen op meerdere locaties in ons
wereldwijde netwerk in voorraad zijn, wat ons een nuttige flexibiliteit verschaft voor het geval

een deel van ons wereldwijde distributienetwerk wordt verstoord. Sommige van de door ons
vervaardigde producten kunnen ook op meer dan één plaats worden geproduceerd, maar dat
is niet voor alle producten het geval. Opgelet: niet al onze fabricageprocessen zijn volledig
geautomatiseerd. In sommige van onze productievestigingen kunnen installaties en apparatuur
niet veilig en efficiënt worden bediend zonder menselijke interactie; hetzelfde geldt voor de
distributielocaties.
Als reactie op de COVID-19 pandemie hebben verschillende landen wettelijke maatregelen
genomen om de stroom van bepaalde goederen te beperken en ook om mensen te beperken in
hun mogelijkheden om in grote groepen of dicht bij elkaar te reizen of samen te komen. Wij
kunnen niet voorspellen of bijkomende gelijkaardige (of meer beperkende) maatregelen zullen
worden ingevoerd door de overheid. Wij kunnen evenmin voorspellen hoe lang dergelijke
maatregelen van kracht zullen blijven.
Onze teams werken er hard aan om zich aan dergelijke maatregelen aan te passen in een
poging om eventuele negatieve gevolgen ervan voor de vrije stroom van producten die onze
klanten willen, te beperken. Tegelijkertijd blijven wij ons sterk inzetten voor de gezondheid en
veiligheid van onze werknemers. Het kan nodig zijn de werkuren te verminderen of de
activiteiten op één of meer van onze sites op te schorten om onze medewerkers te helpen
beschermen tegen COVID-19-infecties en/of om overheidsbeleid in verband met COVID-19 uit
te voeren.
Als een dergelijke verstoring zich voordoet, geloven wij dat de BCP's van Avantor effectief zullen
zijn in de meeste, maar niet in elke denkbare situatie. Wij zijn niet voornemens kopieën van onze
BCP's met klanten te delen. Wij zijn echter bereid om eventuele zorgen die u heeft over de
beschikbaarheid van specifieke product(en) en diensten die u van Avantor koopt met u te
bespreken. U kunt uw vragen richten aan uw Avantor contactpersoon.
Wij geloven dat onze BCP's ons in staat zullen stellen in contact te blijven met klanten om
periodieke updates te geven over de beschikbaarheid van product(en) en de tijd tot hervatting
van de normale activiteiten. Wij zullen in goed vertrouwen met klanten samenwerken om
actuele informatie over de beschikbaarheid van producten en de status van onze distributie- en
productieactiviteiten met betrekking tot specifieke producten of locaties van klanten te delen.
De COVID-19 pandemie is zowel wereldwijd als in ontwikkeling. Wij werken er hard aan om ons
aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen en updates met de klanten te delen.
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