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Chúng Tôi Luôn Sẵn Sàng Hỗ Trợ Nếu Bạn Cần 

03.31.20, Tin tức Doanh nghiệp, 2020 

Trong thời điểm quan trọng này, điều cực kỳ quan trọng là chuỗi cung ứng phải có các thiết bị và nguồn lực 

cần thiết để tiếp tục hoạt động. Crown cam kết cung cấp hỗ trợ đầy đủ để giúp đưa các nhu yếu phẩm đến 

nơi cần nhất - bệnh viện, đến cửa hàng tạp hóa và cộng đồng nơi chúng ta, khách hàng và gia đình của 

chúng ta làm việc và sinh sống. 

Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp thiết bị và dịch 

vụ cần thiết cho khách hàng, đồng thời thực hiện trách nhiệm giúp bảo vệ nhân viên và cộng đồng của 

chúng ta. Crown đang tuân thủ hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và đã thực hiện các biện pháp an toàn 

và sức khỏe mới để giúp kiểm tra sự lây lan của COVID-19. Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. 

Đối với khách hàng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với các nhu cầu xử lý vật liệu khi bạn tìm hướng ra 

trong tình huống bất định này. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình để duy trì hoạt động bình thường để 

giúp giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của bạn. 

Đối với đội ngũ nhân viên và đối tác tận tâm, chúng tôi chân thành biết ơn nhiệt huyết và nỗ lực chăm chỉ 

của bạn trong thời gian quan trọng này. Chúng tôi đánh giá cao mọi thứ bạn đang làm để giúp Crown hỗ 

trợ các nhu cầu quan trọng của cộng đồng chúng ta. 


