Realizujemy naszą misję podczas pandemii COVID-19
W ciągu 103 lat swojej historii firma Parker była wzywana do podjęcia działań w okresach globalnych kryzysów
i trudności. Nasza postawa lidera oraz wytrwałość w tych decydujących momentach pokazuje, w jaki sposób
realizujemy naszą misję: tworzymy przestrzeń dla przełomowych odkryć inżynierii, które pomagają budować lepsze
jutro.
Teraz, w dobie ogromnych potrzeb związanych z wybuchem pandemii COVID-19, działania znakomitych członków
naszego zespołu ucieleśniają kulturę firmy Parker i łączące nas wartości. Kierując się troską i współczuciem,
członkowie naszego zespołu dokładają starań, aby dostarczać technologie stosowane w respiratorach do leczenia
chorych, filtry silników i elementy przekładni do samochodów ciężarowych transportujących żywność, wodę
i zapasy, komponenty do wiropłatów zapewniających transport ratunkowy pacjentów, technologie chłodnicze, dzięki
którym żywność pozostaje świeża, a leki zachowują ważność, oraz wiele innych technologii niezbędnych
w codziennym życiu ludzi. W niezliczonych krytycznych zastosowaniach produkty i systemy firmy Parker pomagają
w walce z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i wspierają jej leczenie na całym świecie.
Zdajemy sobie sprawę z wyjątkowej odpowiedzialności, jaką ponosimy w obliczu tej pandemii. W firmie Parker
panuje powszechne przekonanie, że nic nie jest ważniejsze niż ochrona zdrowia i bezpieczeństwa członków
naszego zespołu, naszych rodzin oraz społeczności, które nazywamy domem. Podjęliśmy szybkie i zakrojone na
szeroką skalę działania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w naszych miejscach pracy. Jednocześnie
odpowiednio reagujemy na bieżące potrzeby firmy, aby móc nadal dostarczać technologie, które są tak ważne dla
naszego świata.
Podstawą naszej działalności są trwałe relacje oparte na zaufaniu. Nasze zespoły odpowiedzialne za sprzedaż
i obsługę klienta wykorzystują cyfrowe platformy współpracy, aby zapewnić naszym cennym klientom,
dystrybutorom i innym partnerom taki sam poziom dostępności i wyjątkowego wsparcia, do jakiego są
przyzwyczajeni.
Nasze myśli zwracają się ku wszystkim osobom i rodzinom dotkniętym pandemią COVID-19. Choć są to niezwykłe
czasy i stoją przed nami poważne wyzwania, jestem przekonany, że nasza zbiorowa determinacja i odporność
zwycięży, a my zjednoczymy się na poziomie globalnym, aby przeciwdziałać wpływowi wirusa, i wyjdziemy z tego
kryzysu silniejsi niż dotąd.
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