
NASZ WKŁAD W WALKĘ 
Z COVID-19 
Z zaangażowaniem wspieramy pacjentów, naukowców i pracowników ochrony zdrowia na całym świecie – teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

PROFILAKTYKA
W marcu 2020 r. 

Stefan Oschmann i Wolfgang Ischinger 
opublikowali 

5-punktowy plan

przygotowań do walki z pandemią. 
Temat ten podjęli po raz pierwszy podczas 

konferencji dotyczącej bezpieczeństwa  
w Monachium w 2017 roku.

W 2020 r. 
zaoferowaliśmy grant badawczy w wysokości do 

500 000 euro
rocznie przyznawany przez trzy kolejne lata  

dla zewnętrznych zespołów badawczych pracujących 
nad projektami dotyczącymi przygotowań do walki  

z pandemią.

Od października 2020 r. współpracujemy z firmą  
Mammoth Biosciences z siedzibą w Kalifornii (USA) w zakresie 
opracowywania, rozwijania i komercyjnej produkcji testu 
diagnostycznego w kierunku COVID-19 opartego  
na technologii CRISPR.

W lutym 2021 r. ogłosiliśmy rozszerzenie partnerstwa 
strategicznego z firmą BioNTech, w ramach którego zwiększymy 
wielkość naszych dostaw lipidów potrzebnych do produkcji 
szczepionki Pfizer-BioNTech.

LECZENIE
Jesteśmy członkiem konsorcjum CARE (Corona Accelerated 
R&D in Europe), którego celem jest rozwój badań i nowych 
metod leczenia, jak również weryfikacja możliwości 
stosowania istniejących już terapii.

Opracowana przez nas cząsteczka M5049 jest oceniana 
w ramach badania klinicznego fazy II pod kątem 
zastosowania w leczeniu pacjentów z zapaleniem płuc 
wywołanym przez COVID-19.

Kupno na początku 2021 r. firmy AmpTec pozwala nam 
umacniać nasze możliwości rozwoju i wytwarzania 
szczepionek oraz terapii opartych na technologii 
informacyjnego kwasu rybonukleinowego (mRNA).

Nasz biznes Life Science uczestniczy w inicjatywie  
MIT Pandemic Response CoLab, która ułatwia 
zawiązywanie partnerstw między indywidualnymi 
naukowcami i całymi zespołami w celu rozwiązywania 
problemów spowodowanych przez pandemię COVID-19. 
Dzięki otwartej platformie przeznaczonej do współpracy 
online, CoLab mobilizuje m.in. innowatorów, społeczności 
i przedstawicieli biznesu do opracowywania konkretnych 
rozwiązań rzeczywistych problemów.

PRODUKCJA
W grudniu 2020 r. przedstawiliśmy plany dotyczące 
zwiększenia naszych możliwości produkcyjnych. 
Inwestycja o wartości 40 milionów euro obejmuje nasze 
zakłady produkcyjne Life Science w Danvers w stanie 
Massachusetts i Jaffrey w stanie New Hampshire w USA. 
Ośrodki te dostarczają niezbędne produkty klientom 
opracowującym terapie ratujące życie, w tym szczepionki 
przeciwko COVID-19.

W marcu 2021 r. ogłosiliśmy, że zamierzamy przyspieszyć 
nasze plany dotyczące rozwoju działalności w Europie 
w zakresie produktów jednorazowego użytku,  
które są niezbędne do produkcji szczepionek i terapii 
ratujących życie. Dzięki inwestycji w wysokości  
25 milionów euro w Molsheim we Francji powstanie 
350 nowych miejsc pracy. Ponadto w naszym zakładzie 
produkującym wyroby jednorazowego użytku w Wuxi 
w Chinach prowadzimy działania mające na celu 
zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Nawet w pierwszej fazie pandemii w 2020 r. nasz 
sektorHealthcare utrzymał produkcję i łańcuchy dostaw 
we wszystkich regionach dotkniętych pandemią. 
Dostarczyliśmy leki (niezwiązane z COVID-19)  
ponad 85 milionom pacjentów na całym świecie. 

WARTO WIEDZIEĆ
Nasza technologia ciekłokrystaliczna jest wykorzystywana w technologiach obrazowania 
rentgenowskiego, respiratorach i monitorach służących do śledzenia parametrów życiowych pacjentów 
przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Nasze materiały elektroniczne pomagają ludziom na całym świecie utrzymywać ze sobą kontakt i są 
wykorzystywane także w sprzęcie medycznym potrzebnym do wykrywania i walki z COVID-19.

PONADTO
Wspólnie z naszymi pracownikami przeznaczyliśmy około 140 000 euro na rzecz organizacji 
pozarządowej „Save the Children” w walce z COVID-19.

W ponad 40 krajach prowadziliśmy różnego rodzaju działania w zakresie zbierania darowizn, 
gromadząc środki pieniężne i towary o wartości milionów euro, produkowaliśmy we własnych 
zakładach przyłbice ochronne drukowane techniką 3D, a także środki dezynfekujące.

Przekazaliśmy dwa miliony masek FFP2, np. do Niemiec, Francji, Brazylii,  
Stanów Zjednoczonych, Etiopii, Ghany, Kamerunu, Nigerii, Meksyku, Libanu, Mauretanii, 
a także do krajów Ameryki Środkowej, aby wspierać pracowników pierwszej linii  
opieki zdrowotnej.

NASZE ZAANGAŻOWANIE W LICZBACH:
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KAMIENIE MILOWE
W 2019 r. przyznaliśmy łącznie milion euro Pardis Sabeti i Jamesowi Crowe’owi, zdobywcom nagrody 
Future Insight Prize, za wybitne badania z zakresu przygotowań do potencjalnej pandemii.

W 2020 r. nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Jennera przy Uniwersytecie Oksfordzkim 
w celu opracowania procesu produkcyjnego szczepionki, która została dopuszczona do stosowania 
w sytuacjach wyjątkowych (emergency use) w wielu krajach. Współpracujemy również z Baylor 
College of Medicine w Houston w stanie Teksas w celu opracowania platform do produkcji dwóch 
szczepionek, które są obecnie w fazie badań klinicznych.

Dotychczas przekazaliśmy łącznie 300 000 jednostek interferonu beta-1a* Francuskiemu Narodowemu 
Instytutowi Badań Zdrowia i Medycyny (INSERM, Institut National de la Santé et de la 
Recherche), uwzględniając prośbę o możliwość jego zastosowania w badaniu klinicznym, Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) na potrzeby prowadzonego przez nią globalnego badania Solidarity oraz 
Amerykańskiemu Narodowemu Instytutowi Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) na potrzeby 
prowadzonego tam badania ACTT-3 w skojarzeniu z remdesiwirem.
* Dotychczas nasz produkt leczniczy zawierający interferon beta-1a nie został zatwierdzony przez jakikolwiek urząd rejestracyjny do stosowania 
w leczeniu COVID-19 lub jako lek przeciwirusowy.
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
PRACOWNIKÓW
Utworzony w lutym 2020 r. Korporacyjny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego przygotował globalne wytyczne 
dotyczące środków higieny oraz ograniczeń w zakresie podróży 
i spotkań. Zasady te zostały sformułowane tak, by możliwe 
było ich dostosowanie do lokalnych warunków i potrzeb. 

Z myślą o naszych pracownikach, którzy nie mogą wykonywać 
swoich obowiązków służbowych zdalnie, opracowaliśmy 
kompleksową koncepcję zasad higieny i dystansu 
społecznego, obejmującą specjalne rozwiązania dla 
pracowników z istniejącymi wcześniej schorzeniami lub 
obowiązkami w zakresie opieki nad dziećmi.

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, zalecamy pracę zdalną.

We wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, 
zapewniamy wsparcie psychologiczne dostępne, często 
przez całą dobę, dla naszych pracowników i ich najbliższych 
w potrzebie.

Oferujemy pracownikom różne bezpłatne moduły 
szkoleniowe, pomagając im radzić sobie z kryzysem 
związanym z COVID-19.

W jednym z zakładów naszego sektora Healthcare  
tj. w Nantong w Chinach, produkujemy przeznaczone 
dla naszych pracowników w Europie i Azji w pełni 
certyfikowane maski ochronne FFP2.

Zapewniamy wsparcie naszym pracownikom w krajach 
silnie dotkniętych pandemią: w Indiach przeznaczamy 
dwa miliony euro na szczepienia i sprzęt medyczny; 
przygotowujemy programy szczepień m.in. dla Peru,  
Indonezji i Filipin.

projektów 
dotyczących 
szczepionek

rozwiązań 
z zakresu 
technologii 
testowania 

przeciwciał monoklonalnych, 
preparatów 
osoczopochodnych i leków 
przeciwwirusowych
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