Covid-19

‘‘Mesmo atrás de uma máscara, é importante lembrar de sorrir.’’
Ana
Setor: Linha verde

Juntos contra a Covid-19
A Copag se preocupa com a saúde e
bem-estar de nossos colaboradores
e de seus familiares. Nossa operação
continuou porque adotamos
medidas de higiene e cuidado com as
pessoas.
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Plano de comunicação para passar
informações claras e objetivas.

Covid-19

Medidas adotadas
pela Copag
Cancelamento de reuniões presenciais, viagens, treinamentos e
obras.

Compartimentação de colaboradores e setores para evitar um
shutdown.
Acompanhamento diário de todos
os casos positivos e suspeitos de
infecção por Covid-19.
Criação do Comitê de Gestão de
Crise.

Quarentena em home office para
quem retornou de viagem de férias.

Criação do protocolo de testagem
para visitas essenciais e colaboradores.

Restrição e controle de visitantes.

Liberação de cadeiras para colaboradores em home office.

Grupo de risco liberado do trabalho.
Home office para todos do administrativo.

Aumento da frequência de
limpeza em todas as áreas.
Plano gradual de retorno ao trabalho presencial (voluntário).

Medidas implantadas
na fábrica
Sinalizações de segurança e demarcações de distanciamento social.
Distanciamento social de pelo
menos 1,5m em todos os lugares.
Suspensão do contato direto entre
pessoas.
Orientações sobre higienização
das mãos com água, sabão e álcool
gel 70%.
Verificação diária de temperatura
corporal.
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Covid-19
Entrega de máscaras nas cores preta, vermelha, azul e branca para
serem trocadas a cada 3 horas de
uso.

Em nosso refeitório,
foram adotados os
seguintes cuidados:
· Utensílios e louças esterilizadas e
embaladas para uso;

Identificação do número de pessoas por sala.

· Cabines com divisórias em acrílico nas mesas;

Instalação de visores de acrílico
para permitir a comunicação com
segurança nos setores Gente e
Gestão, Financeiro e Refeitório.

· Demarcações de distanciamento
para servir-se;

Sinalização visual para instruir sobre cuidados com a Covid-19.

· Horários de refeições estabelecidos por setores para evitar
aglomerações;
· Criação de um espaço fora do
refeitório para realização das refeições.
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Covid-19

Antes de permitir a entrada na fábrica,
realizamos teste rápido
em:
· 100% dos visitantes essenciais;
· 100% dos colaboradores em retorno de férias;
· 100% dos colaboradores que
viajaram por meio de transporte
aéreo ou fluvial, após período
mínimo de isolamento de 14 dias.

Os testes são aplicados pela equipe do ambulatório
da Copag. Em caso de resultado positivo, encaminhamos a pessoa para novo teste em laboratório
externo (sorologia quantitativo) para contraprova e
análise quantitativa do IgG e IgM. Dessa forma, são
liberados para acessar a planta somente indivíduos
que testaram negativo.
A jornada ainda não acabou, o Comitê de Gestão
de Crise vem trabalhando diariamente com objetivo de mitigar o risco de contágio entre pessoas.
Desde o início da pandemia temos compartilhado
orientações e medidas preventivas de acordo com
as recomendações do Ministério da Saúde, visando
zelar pela saúde e segurança de nossos colaboradores, prestadores de serviços, familiares e sociedade.

Previna-se
· Evite aglomerações e mantenha a distância de pelo
menos 1,5m de outras pessoas se precisar sair de
casa.

· Cuide do seu corpo e mente: alimentação balanceada, ingestão de muita água, boas noites de
sono e se manter conectado com as pessoas são
práticas que podem ajudar.
· Não compartilhe objetos de uso pessoal (talheres,
pratos, copos, garrafas etc.) e limpe objetos e superfícies tocados com frequência.
· Não deixe o álcool em gel dentro do carro para evitar acidentes.
· Lave frequentemente as mãos e evite levá-las ao
rosto. Quando possível, utilize álcool gel para garantir que estejam devidamente esterilizadas.
· Use máscara sempre que sair de casa.
· Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir e
higienize as mãos logo depois.
Para mais informações, confira o site do Ministério
da Saúde:
coronavirus.saude.gov.br
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