Актуална информация относно пандемията от COVID-19

Отговорността и ангажимента към пациентите, служителите ни и
общeството остават непроменени по време на пандемията от COVID-19.
Ще продължим да доставяме нашите медикаменти за пациентите със
захарен диабет и други хронични заболявания, да се грижим за
безопасността на служителите си и да оказваме подкрепа на лекарите и
медицинските сестри в борбата с COVID-19.
В условията на пандемия възникват нови въпроси. Бихме искали да ви
информираме своевременно относно доставката на продуктите ни, да
дадем възможност да се свържете с нас и отговорим на зададените
въпроси.
Доставка на нашите медикаменти от първа необходимост
Към настоящия момент няма и не очакваме проблеми с доставката на
нашите продукти. Подготвени сме за различни ситуации и складовата ни
политика предвижда доставки за по-дългосрочни периоди. Това е важно,
защото работим с животоподдържащи медикаменти, на които пациентите
от цял свят разчитат всеки ден. Сигурни сме, че в условията на
пандемията от COVID-19 здравните власти и аптеките правят всичко
възможно, за да подсигурят лекарствата от първа необходимост и ви
уверяваме, че нивото на стоковите наличности на Ново Нордиск е
нормално. Продължаваме да следим ситуацията и ще актуализираме
информацията в случай на промяна.
Ако сте пациент със захарен диабет и други хронични заболявания
Притеснението е нормално, ако имате близки или самите вие сте със
захарен диабет, затлъстяване или друго хронично заболяване. В
условията на социална изолация възникват тревоги от физически и
емоционален аспект. Извънредните обстоятелства пораждат много
въпроси за това как да съхраним физическото и психическото си здраве
през този период. Линкове по-долу съдържат полезни съвети и
предложения:
Как да контролираме диабета по време на коронавирус
Научете повече за затлъстяването и COVID-19

Нашият принос в борбата срещу COVID-19
Използваме опита, ресурсите и глобалното си присъствие, за да осигурим
необходимите лекарствени продукти и същевременно да продължим с
изследователската дейност в областта на захарния диабет. В условията на

пандемия непрестанно възникват нови ситуации и ние работим в близко
сътрудничество с властите и международните здравни организации,
ангажирани с COVID-19. Ще продължим да участваме според конкретните
обстоятелства и възможностите си в борбата срещу коронавируса и
запазваме фокуса си да осигурим непрекъсната доставка на нашите
животоспасяващи продукти за пациентите с диабет и други хронични
заболявания.
Какви действия предприехме, за да допринесем към борбата срещу
COVID19

Грижим се за служителите си
За да подсигурим здравето и безопасността на нашите служители,
помолихме всички, които не участват в производствения процес да
останат да работят от дома си до промяна в ситуацията. В условията на
извънредни обстоятелства, правим най-доброто, за да осигурим на
служителите си възможността да останат активни и да работят
ергономично и в подходяща дигитална работна среда в домовете си.
Опитваме се да ангажираме възможно най-малък брой служители в
производствените ни отдели и да спазваме препоръките за социална
дистанция на работното място. Само служителите в прозводствените
отдели, които не са в рисковите групи за COVID-19 са допуснати да ходят
на работа.
Често задавани въпроси за дейността ни:
Какъв е вашият принос към глобалната битка с пандемията от
COVID-19?
Ново Нордиск подкрепя усилията на здравните власти в засегнатите
райони с различни инициативи. Правят се дарения, споделят се суровини
за изработването на дезинфектанти за ръце и се подпомага работата на
лаборатории за тестване за коронавирус. Следим внимателно
динамичната глобална ситуация, за да реагираме своевременно при всяка
промяна. Прочетете повече за нашите усилия

Продължавате ли да провеждате клинични проучвания?
При провеждането на клинични проучвания от Ново Нордиск
безопасността на пациентите и интегритета на клиничното проучване са
основен приоритет. Стартиралите клинични проучвания продължават и не
очакваме съществени забавяния при проучванията, които предстои да

бъдат приключени. В настоящата ситуация поддържаме непрестанен
диалог с изследователите на проучванията в цял свят и разчитаме на
тяхната преценка и препоръките на здравните власти за това дали е
необходимо временно да се преустанови набирането на пациенти по
проучване или да се намали броят на посещенията на пациентите в
изследователските центрове. В настоящата ситуация проследяването на
проучванията е изключително трудно и работим съвместно със
изследователските центрове, изследователите и властите, за да намерим
решение на този проблем.

В ролята си на работодатели как се грижите за здравето на
служителите си?
За да подсигурим здравето и безопасността на нашите служители,
помолихме всички, които не участват в производствения процес да
останат да работят от дома си до промяна в ситуацията. В условията на
извънредни обстоятелства, правим най-доброто, за да осигурим на
служителите си възможността да останат активни и да работят
ергономично и в подходяща дигитална работна среда в домовете си.
Опитваме се да ангажираме възможно най-малък брой служители в
производствените ни отдели и да спазваме препоръките за социална
дистанция на работното място. Само служителите в прозводствените
отдели, които не са в рисковите групи за COVID-19 са допуснати да ходят
на работа.

С кого да се свържа в случай на въпроси и притеснения?
Ако имате въпроси и притеснения относно наличността и достъпността на
нашите продукти по време на пандемията от COVID-19, моля свържете се с
нас.

