Leda med syfte under COVID-19-pandemin
Under vår 103-åriga historia har Parker tagit sitt ansvar i tider av globala svårigheter och motgångar. Vårt
ledarskap och vår uthållighet i dessa avgörande ögonblick visar hur vi lever vårt syfte: Möjliggöra tekniska
genombrott som leder till en bättre framtid.
I detta ögonblick av stora behov efter COVID-19-utbrottet förkroppsligar våra enastående teammedlemmar
Parkers kultur och värderingar som förenar oss. Med en anda av omsorg och medkänsla är våra
teammedlemmar redo för att leverera teknik för respiratorer som behandlar de sjuka, bränslefilter och
transmissionskomponenter för tunga lastbilar för transport av livsmedel, vatten och förnödenheter, produkter
till helikoptrar för att möjliggöra akut transport av patienter, kylteknik som hjälper till att hålla maten färsk och
mediciner verksamma, liksom många andra tekniker som är viktiga för människors dagliga liv. I otaliga
kritiska tillämpningar hjälper Parkers produkter och system till med viktiga insatser för att bekämpa
spridningen av COVID-19 och stödja dess behandling runt om i världen.
Vi vet att vi har ett unikt ansvar inför denna pandemi. Hos Parker finns en gemensam förståelse för att
ingenting är viktigare än att skydda hälsan och säkerheten för våra teammedlemmar, våra familjer och de
samhällen vi bor i. Vi har vidtagit tidiga och kraftfulla åtgärder för att förhindra spridningen av viruset på våra
arbetsplatser. Samtidigt tar vi på lämpligt sätt upp de fortsatta behoven i vår verksamhet, så att vi kan
fortsätta att tillhandahålla den teknik som är så viktig för vår värld.
Starka och tillitsfulla relationer är grunden för hur vi gör affärer. Våra dedikerade team för försäljning och
kundupplevelse utnyttjar digitala samarbetsplattformar för att säkerställa att vi ger våra värdefulla kunder,
distributörer och andra partner samma tillgänglighetsnivå och exceptionella support som de förväntar sig.
Våra tankar går till alla individer och familjer som har drabbats av COVID-19-pandemin. Även om
extraordinära tider och omfattande utmaningar väntar framöver är jag övertygad om att vår gemensamma
beslutsamhet och återhämtningsförmåga kommer att segra, och vi kommer att kämpa tillsammans globalt
för att förändra virusets bana och komma tillbaka starkare än någonsin.
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