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اختبارا جديدًا تم إجراؤه ا على عينات من نفس زجاجة بودرة جونسون التي سبق اختبارها من قِبل إدارة
كشف 15
ً
الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAعن عدم وجود مادة األسبستوس.

ً
جدٌدا تم إجرائهم على الدفعة المسحوبة فً مختبرٌن
كشف ما ٌزٌد عن  60اختبارً ا
خارجٌٌن عن عدم وجود مادة األسبستوس.
نيو برونزويك ،نيوجيرسي 29( ،أكتوبر  )2019أعلنت شركة Johnson & Johnson Consumer Inc.
(الشركة) الٌوم أن  15اختبارً ا جدٌ ًدا تم إجراؤه ا على عٌنات من نفس زجاجة بودرة جونسون التً سبق اختبارها
معملً جدٌ ًدا
ا ًّ
ت عن عدم وجود مادة األسبستوس .وأكد  48اختبارً ا
من قِبل إدارة الغذاء والدواء األمرٌكٌة ( )FDAكشف
ً
طواعٌة فً  18أكتوبر (دفعة رقم
إإافً على عٌنات من دفعة واحدة من بودرة جونسون لألطفال التً سحبتها الشركة
ا ًّ
ُ
 )22318RBأن المنتج ال ٌحتوي على مادة األسبستوس .أجرٌت هذه االختبارات فً مختبرٌن خارجٌٌن كجزء من
االختبارات والتحقٌقات الجارٌة فً الشركة.
صرحت الشركة أن "االختبارات الدقٌقة والخارجٌة تؤكد عدم وجود مادة األسبستوس فً بودرة جونسون لألطفال .نحن
نلتزم بسالمة منتجاتنا".
تلوث المختبر
االختبارات التي تُتظهر قراءات إيجابية من المحتمل أنها نتجت عن ُّو
بعد السحب الطوعً ،تعاقدت الشركة مع مختبرٌن خارجٌٌن للتسرٌع فً إجراء عدد كبٌر من االختبارات على الدفعة
المسحوبة من بودرة جونسون لألطفال باستخدام مجهر إلكترونً النفاذ ( )TEMوحٌود األشعة السٌنٌة على المسحوق
( )XRDومجهر إوئً مستقطب (.)PLM
باإلإافة إلى استخدام الغرف التحإٌرٌة المعٌارٌة الخاصة بهم ،انحرف أحد المختبرات عن البروتوكول الطبٌعً
الخاص به باستخدام غرفة احتٌاطٌة .فً تلك الغرفة االحتٌاطٌةُ ،حإِّورت خمس عٌنات وأظهرت ثالث عٌنات نتٌجة
مبدئً لمادة األسبستوس .بنا ًء على هذه النتٌجة ،أجرى المختبر تحقٌ ًقا وثبت أن مكٌف الهواء المحمول ال ُم ستخ َددم
ا ًّ
إٌجابٌة
ً
أثناء تحإٌر العٌنة فً الغرفة االحتٌاطٌة كان ملوَّو ثا بمادة األسبستوس .لم ٌتم الكشف عن مادة األسبستوس فً أيّ من
العٌنات عند تحإٌرها فً الغرفة المعٌارٌة.
تؤكد هذه النتٌجة على أهمٌة التحقق من أي نتٌجة اختبار إٌجابٌة .حتى عند اتباع إجراءات وقائٌة حذِرةٌ ،مكن أن تتلوث
العٌنة بمادة األسبستوس أثناء تقسٌم العٌنة وتخزٌنها وإعدادها وتحلٌلها ،وف ًقا للجمعٌة األمرٌكٌة الختبار المواد ،منظمة
دولٌة للمعاٌٌر ُتعرِّو ف التلوث باعتباره مصدر قلق فً تحلٌل األسبستوس ( ،ASTM 6620-19والممارسات المعٌارٌة
لحدود اكتشاف مادة األسبستوس بنا ًء على التعدادات ،فً .)( )2() 5،1،3
ولقد نشرت الشركة تقارٌر اختباراتها التً ُنوقشت أعالهٌ .مكن اال ِّوطالع على هذه التقارٌر على
.FactsAboutTalc.com
على مدار عقود من اختبار المنتجُ ،توجد أن بودرة جونسون لألطفال خالية من مادة األسبستوس
لدى الشركة معٌار اختبار دقٌق مُطبَّوق لإمان سالمة مستحإر بودرة التلك .تؤكد آالف االختبارات التً أُجرٌت على
مدار األعوام األربعٌن الماإٌة؛ بما فً ذلك االختبارات التً أجرتها إدارة الغذاء والدواء األمرٌكٌة والتً أُجري آخرها
فً الشهر الماإً ،على نحو متكرر أن بودرة جونسون لألطفال ال تحتوي على مادة األسبستوس .نحصل على بودرة
التلك التً ننتجها من مصادر خام مثبَدت استٌفاؤها لمواصفاتنا الصارمة والتً تتجاوز المعاٌٌر الصناعٌةُ .
تجري الشركة
ومورِّو دوها اختبارات روتٌنٌة للتأكد من أن مادة التلك التً لدٌنا ال تحتوي على األسبستوس .لقد جرى اختبار واعتماد
التلك الذي نُنتجه وثبت ُ وُّو ُل هُ من األسبستوس على ٌد مجموعة من المختبرات والجامعات والهٌئات الصحٌة العالمٌة.

على مدار  133عامًا ،التزمت مجموعة شركات جونسون آند جونسون بوإع احتٌاجات وسالمة عمالئها على رأس
أولوٌاتها ،وسنواصل القٌام بذلك.
وف ًقا لما أُعلن ساب ًقا ،من منطلق الحرص الزائد سُحبت الدفعة رقم  22318RBمن بودرة جونسون لألطفال فً
فصل بمركز خدمة شركة the Johnson & Johnson
أسئل بخصوص السحب ،ا ّت
 18أكتوبر .إذا كان لدٌك ة
 Consumerعلى  www.johnsonsbaby.comأو اتصل على رقم .+1 (866) 565-2229
ملحوظة للمستثمرين بشأن البيانات التطلّعيةٌ :حتوي هذا البٌان الصحفً على "بٌانات تطلعٌة" على النحو المنصوص
علٌه فً قانون إصالح دعاوى األوراق المالٌة الخاصة لعام  1995بخصوص نتائج االختبارات التً أجرٌت فٌما بعد
والمتعلقة بالسحب الطوعً لدفعة واحدة من بودرة جونسون لألطفالُ .ن ّ
حذر القارئ من االعتماد على ه ذه البٌانات
التطلعٌّة .تعتمد البٌانات التطلعٌة فً هذا المنشور الصحفً على التوقعات الحالٌة لألحداث المستقبلٌة .إذا ثبت أن
فد
االفتراإات التً تستند إلٌها هذه القإٌة غٌر دقٌقة أو ذات مخاطر معروفة أو غٌر معروفة أو تحققت الشكوك ،ق
تختلف النتائج الفعلٌة اختال ًفا جوهر ًٌّا عن توقّعات وتنبؤات شركة  JJCIو/أو جونسون آند جونسون .تشمل المخاطر
والشكوك ،على سبٌل المثال ال الحصر :فعَّو الٌة المنتج أو مخاوف السالمة التً تؤدي إلى سحب المنتج أو إجراء تنظٌمً؛
والدعاوى القإائٌة ذات الإرر الكبٌر أو اإلجراءات الحكومٌة؛ بما فً ذلك الدعاوى المتعلقة بالمسؤولٌة عن المنتج؛
الشك فً النجاح التجاري للمنتجات الجدٌدة أو الحالٌة؛ وقدرة الشركة على تنفٌذ خطط إستراتٌجٌة بنجاح ،ومشكالت
داخلً أو فً نطاق سلسلة اإلمداد؛ والتغٌّر فً أسلوب وأنماط شراء المشترٌن لمنتجات
ا ًّ
التصنٌع أو تأخٌراته ،سواء
وخدمات الرعاٌة الصحٌة؛ ومزٌد من التدقٌق فً صناعة الرعاٌة الصحٌة ُتمارسه الهٌئات الحكومٌة .لقائمة وإٌإاحات
ً
تفصٌال عن هذه المخاطر والشكوك والعوامل األخرىٌ ،مكنك االطالع على تقرٌر جونسون آند جونسون السنوي فً
أكثر
النموذج  10-Kللعام المالً المُنتهً فً  30دٌسمبر 2018؛ بما فً ذلك األقسام المقرونة بعنوان "مالحظة تحذٌرٌة
بشأن البٌانات التطلعٌة" و"البند 1أ .عوامل الخطورة "،فً آخر تقرٌر فصلً مق َّودم من الشركة فً النموذج 10-Q
الحق من الشركة لدى هٌئة األوراق المالٌة والبورصات األمرٌكٌة.
ًا
والمستندات المق َّودمة
ٌمكن االطالع على صور هذه المستندات على اإلنترنت على  www sec.govأو  www.jnj.comأو بنا ًء على طلبها
من شركة جونسون آند جونسون .ال ٌص ُدر أي بٌان تطلعً بشأن هذا البٌان إال اعتبارً ا من تارٌخ هذا البٌان.
ال تتحمّل شركة  Johnson & Johnson Consumerوال شركة جونسون آند جونسون مسؤولٌة تحدٌث أي بٌان
ً
صراحة من كافة المسؤولٌات
تطلعً نتٌجة ظهور معلومات جدٌدة أو أحداث أو تطورات مستقبلٌة .تتنصّل الشركة
المتخذة أو التً لم ُ
ت َّو
َّو
تخذ بنا ًء على أي من محتوٌات هذا البٌان الصحفً أو جمٌعها.
المتعلقة باإلجراءات

