Vi går foran med et formål under COVID-19 pandemien
I vores 103-årige historie har Parker stået til rådighed i tider med global modgang. Vores lederskab og
vedholdenhed i disse afgørende øjeblikke demonstrerer, hvordan vi udlever vores formål: At muliggøre
tekniske gennembrud, der skaber en bedre fremtid.
I denne svære tid, som er et resultat af COVID-19 udbruddet, er vores fantastiske teammedlemmers
handlinger et strålende eksempel på Parker-kulturen og de værdier, der forener os. Vores medarbejdere
står klar til med omsorg og medfølelse at levere komponenter til respiratorer, der bruges til at behandle de
syge, motorfiltre og transmissionskomponenter til lastbiler til transport af mad, vand og forsyninger,
produkter til flyindustrien, der understøtter akuttransport af patienter, køleanlægskomponenter, som hjælper
med at holde mad og medicin klar til brug, og mange andre teknologier, der er afgørende for menneskers
hverdag. Parker-produkter og -systemer hjælper på utallige måder med at bekæmpe udbredelsen af
COVID-19 og understøtter behandling af sygdommen i hele verden.
Vi anerkender, at vi har et unikt ansvar i forhold til denne pandemi. Hos Parker er der en fælles forståelse
for, at intet er vigtigere end at beskytte vores teammedlemmers sundhed og sikkerhed samt vores familier
og de lokalsamfund, vi arbejder i. Vi har gjort en tidlig og omfattende indsats for at forhindre spredning af
virussen på vores arbejdspladser. Samtidig vurderer vi løbende vores virksomheds behov, så vi fortsat kan
levere de teknologier, der er så afgørende for hele verden.
Vi driver vores forretning på et fundament af stærke, tillidsfulde relationer. Vores engagerede teams
anvender digitale samarbejdsplatforme til at sikre, at vi giver vores værdifulde kunder, distributører og andre
partnere samme tilgængelighed og enestående support, som de er vant til.
Vores tanker går til alle enkeltpersoner og familier, der er berørt af COVID-19 pandemien. Det er
ekstraordinære tider, og der ligger betydelige udfordringer forude, men jeg er overbevist om, at vores
kollektive beslutsomhed og robusthed vil sejre, og vi vil stå sammen globalt for at bekæmpe denne virus og
komme styrket ud på den anden side.
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