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Η BASF Personal Care δωρίζει απολυμαντικά χεριών σε ευρωπαϊκές
εγκαταστάσεις παραγωγής
 Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες τροποποιούν τις διαδικασίες παραγωγής τους και
παρασκευάζουν απολυμαντικά

 Τα προϊόντα δωρίζονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε
ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής

Ντίσελντορφ, Γερμανία – 7 Απριλίου 2020 – Το τμήμα Personal Care της BASF ξεκίνησε
την

παραγωγή

απολυμαντικών

χεριών

σε

διάφορες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις

παραγωγής. Τα προϊόντα παρέχονται δωρεάν σε νοσοκομεία, εγκαταστάσεις φροντίδας και
άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στις μονάδες παραγωγής. Η
εταιρεία επιθυμεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της σημερινής έλλειψης απολυμαντικών
χεριών, η οποία προέκυψε από τη σημαντικά αυξημένη ζήτηση.
Η γερμανική μονάδα παραγωγής της BASF Personal Care στο Ντίσελντορφ έχει ήδη
παρασκευάσει και δωρίσει 13.000 λίτρα του περιζήτητου προϊόντος και θα παραδώσει άλλα
23.000 λίτρα σε ένα κεντρικό σημείο συλλογής στην πόλη. Από εκεί θα διατεθούν από τις
αρχές σε τοπικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Παρόμοια προγράμματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη
και σε άλλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην
Ιταλία.
«Γνωρίζουμε ότι η προμήθεια των κατάλληλων απολυμαντικών στην Ευρώπη είναι πολύ
περιορισμένη. Χρησιμοποιώντας τα μέσα παραγωγής και τις γραμμές συσκευασίας που
διαθέτουμε προκειμένου να προσφέρουμε απολυμαντικά στα νοσοκομεία, βοηθάμε στη
μάχη ενάντια στη σημερινή πανδημία του κορωνοϊού», δήλωσε ο Xavier Susterac,
Αντιπρόεδρος του τμήματος Personal Care της BASF στην Ευρώπη. «Σήμερα η
προτεραιότητά μας στην BASF είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους, τόσο εντός όσο
και εκτός της εταιρείας».
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Πρώτες ύλες για την παραγωγή απολυμαντικών από τη βιομηχανία ατομικής
φροντίδας
Η BASF παράγει κάποιες από τις πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
παρασκευή απολυμαντικών, ενώ τα υπόλοιπα απαραίτητα υλικά τα προμηθεύεται από
τρίτους. Αυτές οι πρώτες ύλες συνήθως χρησιμοποιούνται εντός της εταιρείας για την
παραγωγή συστατικών που προορίζονται για παραγωγή και διάθεση στην αγορά
προϊόντων

ατομικής

φροντίδας

και

απορρυπαντικών.

Σήμερα

η

εταιρεία

έχει

επαναπροσδιορίσει τη χρήση κάποιων πρώτων υλών που αγοράζει, κυρίως της
ισοπροπανόλης, και τις προορίζει για την παραγωγή απολυμαντικού χεριών.
Με αυτήν την πρωτοβουλία, το τμήμα Personal Care της BASF ακολουθεί τα βήματα της
εκστρατείας «Helping Hands», που εγκαινιάστηκε από τη μητρική εταιρεία στο
Λουντβιχσχάφεν της Γερμανίας. Η BASF SE παράγει απολυμαντικό χεριών και το δωρίζει
σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης στη μητροπολιτική περιφέρεια Ρήνου-Νέκαρ. Από
το ξεκίνημα της κρίσης του Covid-19, η εταιρεία υιοθέτησε ένα μεγάλο πακέτο μέτρων για
την επιβράδυνση της διάδοσης του ιού και την προστασία του πληθυσμού. Τα μέτρα
περιλαμβάνουν από την εφαρμογή της τηλεργασίας ή την προσαρμογή των εργασιακών
ωραρίων μέχρι τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής.

Το τμήμα Personal Care της BASF
Το τμήμα Personal Care της BASF προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συστατικών για την ατομική φροντίδα,
την οικιακή φροντίδα, τον βιομηχανικό & επαγγελματικό καθαρισμό, καθώς και τεχνικές εφαρμογές.
Είμαστε ένας κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής της βιομηχανίας καλλυντικών καθώς επίσης και
της βιομηχανίας απορρυπαντικών και καθαριστικών, και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με
καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα, λύσεις και ιδέες. Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων του τμήματος
περιλαμβάνει επιφανειοδραστικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές, πολυμερή, μαλακτικά, δραστικές
ουσίες για καλλυντικά και φίλτρα υπεριωδών ακτινών. Διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής και
ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και επεκτείνουμε την παρουσία μας στις αναδυόμενες αγορές.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.carechemicals.basf.com.

Σχετικά με τη BASF
Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με
την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 117.000 εργαζόμενοι
του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους

της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται
σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και
Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 δισεκατομμυρίων το 2019. Η BASF
είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts
(BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.

