Alter Pharma, DHL en Konings bundelen krachten in strijd tegen
COVID 19 en verdelen 21.000 flessen ontsmettende handalcoholgel aan
apothekers
Nadat Alter Pharma begin april 36.000 eenheden paracetamol IV doneerde voor onmiddellijke
levering aan de Belgische ziekenhuizen, heeft het bedrijf nu beslist om 21.000 flessen handalcoholgel
te verdelen onder apothekers verspreid over heel België, in nauwe samenwerking met logistieke
partner DHL Pharma Logistics en bottelarij Konings. In tijden waarin COVID 19 onze samenleving
blijft beheersen, blijft ook de vraag naar en nood aan ontsmettende handgel hoog.
Farmaceutische ondersteuning blijft broodnodig, niet enkel voor patiënten en gezondheidszorgers,
maar ook voor apothekers. Daarom heeft Alter Pharma de handen in elkaar geslagen met bottelarij
Konings, die reeds een deel van haar alcoholproductie had afgeleid naar productie van handgel voor
farmaceutisch gebruik. Konings’ CEO Joris Brams: “Konings beschikt over grote voorraden alcohol
en krijgt veel medewerking van zijn grote leveranciers. Dankzij hen en onze toegewijde medewerkers
kunnen we snel en op grote schaal ontsmettende alcoholproducten maken”.
Van de geproduceerde ontsmettingsgel zal Alter Pharma 21.000 flessen van 700 ml beschikbaar maken
voor apothekers verspreid over heel België, in hoofdzaak in regio’s waar COVID 19 zich het snelst
verspreidt. DHL Pharma Logistics, de logistieke partner van Alter Pharma, zorgde voor een logistieke
oplossing op maat om de sterk gegeerde flessen onverwijld op hun bestemming af te leveren. DHL
Pharma Logistics General Manager Sandra Van Nieuwenhove: “Ons kernprincipe bestaat in mensen,
bedrijven en gemeenschappen via logistiek linken aan een betere toekomst. En dat is precies wat we
doen met onze bijdrage aan dit initiatief. Ons team van goedgetrainde medewerkers is erin geslaagd
om alle orders tijdig te verwerken en over heel België bij alle apotheken af te leveren.”
De handalcoholgels, die werden vervaardigd volgens de strikte richtlijnen van de WGO, worden
verdeeld in trays van 12 flessen per apotheek. Het ontsmettingsmiddel (dat niet bestemd is voor
verkoop) zal apothekers en hun medewerkers helpen in hun strijd tegen COVID 19, door hen en de
apotheken zo veilig en gezond mogelijk te houden.
“Het voelt goed dat we onze businesspartners, de apotheken, kunnen helpen in deze moeilijke tijden”,
zegt Alter Pharma-CEO Filip Van de Vliet. “Apotheken zijn deel van onze eerste verdedigingslinie
tegen het coronavirus en het is onze plicht om hen te ondersteunen zodat zij die rol kunnen vervullen”.
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