
 

 

Aan alle belanghebbenden 

 

Baarn, 18 maart 2020 

Betreft: Committed to healthier life! Welke maatregelen Aurobindo heeft getroffen tot het COVID-19 - coronavirus 

 

Bij Aurobindo vinden wij het belangrijk dat we er voor elkaar zijn en zorgdragen voor elkaar en nu helemaal in de bijzondere 

omstandigheid rondom de verspreiding van het COVID-19 virus.  

Als geneesmiddelenfabrikant en leverancier nemen wij onze verantwoordelijkheid hierin en hebben maatregelen getroffen 

teneinde ervoor te zorgen dat het welzijn en de veiligheid van patiënten, klanten en medewerkers zoveel mogelijk worden 

gewaarborgd. De maatregelen die wij hebben ingesteld zijn als volgt: 

Om de continuïteit van medicijndistributie te garanderen en daarmee het welzijn van patiënten zeker te stellen blijft er ook in 

deze moeilijke omstandigheid een team van medewerkers beschikbaar die een kritische rol vervult bij het ontvangen van 

orders, de distributie en het vrijgeven van geneesmiddelen. Ook op de andere afdelingen hebben wij de bezetting op kantoor 

gecontinueerd om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw vragen te kunnen beantwoorden. 

Wij zullen ons flexibel blijven opstellen ten aanzien van onze partners en de markt bij het aanleveren van medicatie zowel op 

de korte als de lange termijn. Het is onze gezamenlijke doel de patiënt van medicatie te blijven voorzien.  

Optimale zorgverlening richting patiënten vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij besloten tot en met 6 april geen bezoeken 

af te leggen aan onze klanten en partners. Hiermee kunnen zij zich voltijds richten op het uitvoeren van hun primaire taak in de 

farmaceutische zorg. Onze werkzaamheden zullen, daar waar mogelijk vanuit huis worden gedaan en afspraken zullen 

virtueel of via de telefoon plaatsvinden.  

Onze medewerkers spelen een vitale rol in de organisatie. De maatregelen die wij hebben getroffen zijn zo ingericht om 

onszelf en daarmee ú te beschermen en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) af te remmen.   

Door de impact en overheidsmaatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) kan het voorkomen dat u eventuele 

vertragingen of problemen ondervindt. Wij zullen alles in het werk blijven stellen de continuïteit te waarborgen en wij blijven 

onverminderd toegewijd onze klanten, partners en patiënten te voorzien van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 

geneesmiddelen. Zo geven wij invulling aan onze missie: Committed to healthier life!  

Wij blijven u op de hoogte houden indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Namens ons allen bij Aurobindo Pharma 
B.V. danken wij u hartelijk voor uw begrip en het in ons gestelde vertrouwen.  
 
Tot slot spreken wij ons respect en waardering uit naar alle zorgverleners die er alles aan doen om ons allen te ondersteunen 
het coronavirus onder controle te krijgen en de zorg die zij verlenen aan degenen die door deze virus zijn getroffen. 
 
Voor vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze organisatie.  

Met vriendelijke groeten, 

Aurobindo Pharma B.V. 

 

drs. M.J.L.E. Niël 
Managing Director 


