Nieuws in verband met
Covid-19: BASF mobiliseert
zich om de continuïteit van
de landbouwproductie
mogelijk te maken.
27 mars 2020

BASF handelt vastberaden en verantwoordelijk
In de Covid-19 pandemie die ons wereldwijd treft, in ons privéleven en op het werk, is de
topprioriteit van BASF om haar medewerkers, klanten, partners en alle burgers met
vastberadenheid en verantwoordelijkheidsgevoel te beschermen tegen het coronavirus.

Er is een wereldwijd interdisciplinair BASF Coronavirus-crisisteam dat richtlijnen geeft die
wereldwijd van toepassing zijn. De BASF-teams nemen de nodige stappen in deze ongekende
noodsituatie: ze werken aan de veiligheid van iedereen en stellen alles in het werk om de best
mogelijke continuïteit van het bedrijf en de productie te garanderen.
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De landbouw staat in het middelpunt van ieders
bezorgdheid...
De landbouw staat meer dan ooit centraal in ieders bezorgdheid, omdat het in de huidige
crisissituatie van cruciaal belang is om de voedselketen te beschermen en tekorten te voorkomen.
In het licht van deze uitdaging dwingt de inzet en het opmerkelijke werk van de landbouwers tot
respect.
De landbouw is een prioritaire en strategische sector en wordt door onze autoriteiten als
essentieel beschouwd.
De verkoopafdeling van BASF staat in contact met het distributienetwerk.
De BASF-fabrieken blijven de gewasbeschermingsmiddelen produceren die essentieel zijn voor
de landbouwproductie en garanderen tegelijkertijd de bescherming van de werknemers.
We staan voor een uitdaging die niemand alleen kan aangaan en we zijn bereid om samen te
werken en te helpen. Laten we samen sterk en positief blijven.
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Landbouwer, het mooiste beroep ter wereld

Meer nog dan gewoonlijk dwingt uw opmerkelijke werk en inzet in deze zeer moeilijke situatie
respect af.
Uw beroep wordt meer dan ooit gewaardeerd en wij danken u voor het waarborgen van de
continuïteit ervan.
Wij geven u al onze steun en solidariteit.
Ons team staat aan uw zijde en blijft tot uw beschikking.

Zorg voor jezelf en je geliefden.
Het Agricultural Solutions team van BASF.
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