Johnson&Johnson
Donations: Johnson&Johnson donated USD 5 million for humanitarian aid to Ukraine
Support: "From the outset of the war in Ukraine, Johnson&Johnson took immediate action to care for its
employees and uphold its responsibility to patients in the region by:




Providing product donations including hygiene kits, health packets and medical supplies.
Launching an unlimited matching program for its global employees with Global Giving Ukraine Crisis
Relief Fund.
Continuing to work with its longstanding partners in global health - International Health Partners
(IHP, UK), Americares (US), Direct Relief (US), IFRC, Save the Children and UNICEF – to support
those in the region by providing access to Johnson & Johnson's supply chain network to strengthen
the reach and capabilities of the organizations.

In early March, the company suspended all advertising, enrollment in clinical trials, and any additional
investment in Russia.
Due to the increasing scale of the humanitarian crisis, Johnson&Johnson is taking these additional actions:


Doubling its donation to support the humanitarian assistance work from USD 5 million to USD 10
million.Reaffirming its commitment to supply medicines and medical devices in the region.

The company has decided to suspend the supply of its personal care products in Russia.
Johnson&Johnson remains steadfast in its support – including job security, transport, lodging and financial
assistance – for its employees and their families in Ukraine."
Пожертви: Johnson&Johnson пожертвували 5 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Підтримка: з самого початку війни в Україні компанія Johnson&Johnson вжила негайних заходів,
щоб піклуватися про своїх співробітників і виконувати свою відповідальність перед пацієнтами в
регіоні:
Надання пожертвувань продуктами, включаючи гігієнічні набори, медичні пакети та медичні товари.
Johnson&Johnson також подвоює внески своїх працівників по всьому світу, які жертвують кошти
Українському фондові допомоги у кризі від Global Giving.
Продовжуючи співпрацю зі своїми давніми партнерами в галузі охорони здоров’я – International Health
Partners (IHP, Великобританія), Americares (США), Direct Relief (США), IFRC, Save the Children та
UNICEF – задля підтримки людей у регіоні, надавши доступ до мережі поставок Johnson&Johnson для
посилення охоплення та можливостей організацій.
На початку березня компанія призупинила всю рекламу, участь у клінічних випробуваннях та будьякі додаткові інвестиції в Росії.
Через збільшення масштабів гуманітарної кризи Johnson&Johnson вживає таких додаткових заходів:




Подвоює свої пожертви на підтримку роботи з гуманітарної допомоги з 5 мільйонів
доларів до 10 мільйонів доларів.
Постачає лікарські засоби та медичні вироби у регіон.

Компанія вирішила призупинити поставки засобів особистої гігієни в Росію.
Johnson&Johnson залишається непохитним у своїй підтримці – включно з гарантією роботи,
транспортом, житлом та фінансовою допомогою – для своїх працівників та їхніх сімей в Україні».

