UM NOVO AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL E SEGURO
O período de quarentena imposto pelo novo coronavírus traz muitas
oportunidades de reflexão sobre os mais diferentes aspectos da nossa vida.
Uma delas é perceber, com clareza, como o ser humano é sociável. As
pessoas gostam de interagir e nenhuma tecnologia substitui a eficiência e
eficácia da interação frente a frente. Assim, aprimoramos nossos espaços
para proteger a todos, permitindo que todos possam continuar trabalhando
em um ambiente saudável e seguro.
Nossas ações seguem orientações da CDC, pela OMS e pelas organizações
locais de saúde
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Ações necessárias em um ambiente de trabalho saudável e seguro:
1. Nossos ambientes comuns como lounge, salas de reuniões, auditórios,
refeitórios e bem estar, tem um número limite de pessoas reduzido, evitando
aglomerações.
2. Todos devem esterilizar os calçados com produto antisséptico na entrada do
imóvel, antes de entrarem no espaço.
3. Todos nossos colaboradores e comunidade devem utilizar máscaras e luvas nos
ambientes comuns, essa atitude protege você e as demais pessoas.
4. Nossas áreas de atendimento são protegidas com painéis de acrílico.
5. Padrões elevados de limpeza e higiene. Corrimões, puxadores de porta,
maçanetas, botões de elevadores, terão limpeza com alta frequência.
6. Nossos elevadores tem fila de espera com distanciamento seguro e reduzimos a
capacidade de ocupantes para 50%.

7. Recomendamos que reuniões com mais de 04 pessoas sejam realizadas em
ambientes abertos. Nosso sistema de vídeo conferencia e softphone facilita a
comunicação remota evitando reuniões desnecessárias.
8. Disponibilizamos produtos antisséptico em todos os locais com maior fluxo de
pessoas, hall, refeitórios, acessos, elevadores, salas de reuniões, auditórios e
outros.
9. Estamos em contato com todos os gestores para que informem qualquer
informação de sintomas com sua equipe. Caso algum integrante apresente
algum sintoma, a mesma deve realizar o isolamento domiciliar, no qual podemos
auxiliar com esse processo.
10. Não compartilhe copos, pratos e talheres, traga seu próprio utensílio.
11. Recomendamos a todos que estiverem no grupo de risco a evitarem as áreas
comuns durante o horário de pico.
12. Utilizaremos um sistema de esterilização de ambientes com de lâmpadas
ultravioleta bactericidas com eficiência de matar vírus e bactérias em 99,99%.

