PLANO DE AÇÃO FRENTE A
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

PROCORPUS COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA – CNPJ: 68.448.570/0001-82

Grupo responsável pelo desenvolvimento e tomada de ações:

- Tarcísio Giaconi Junior - Diretor

- Anderson José Lorente Bacili - Gerente de produção

- Kelen Cristina Brochado - Farmacêutica responsável

- Marília Lopes Medeiros - Gerente financeiro

- Rafael Pereira Ramos - Coordenador de qualidade
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O DOCUMENTO

A PROCORPUS vem por meio desse documento orientar e apresentar
à todos nossos colaboradores, clientes e fornecedores as medidas que estão
sendo tomadas em meio da pandemia pelo coronavírus.

A ideia desse documento surgiu após a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE – OMS classificar a infecção pelo coronavírus como pandemia. Todas
medidas sempre serão tomadas após avaliações do cenário no momento e
também de determinações governamentais.

Esse documento estará em constante atualização.
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RESULTADOS DE CADA REUNIÃO
As atas de reunião do grupo desenvolvedor do plano de ação será
apresentada de forma cronólogica inversa.

- 23 de março de 2020
O grupo responsável pelo plano de ação, após avaliação do cenário nessa
data, decidiu pelo adiantamento das férias dos colaboradores. Para os
colaboradores que não possuem esse direito, será contado como banco de
horas. Alguns setores poderão manter o trabalho em home office, caso haja a
necessidade.

Essa decisão tem o intuito de focar na principal orientação do Ministério
da Saúde e autoridades, a quarentena e isolamento para evitar a disseminação
do vírus.

No dia de hoje, na cidade de Jaú-SP, foi determinado que o comércio na
cidade fique de portas fechadas sem realizar suas atividades, exceto serviços
especiais (supermercados, postos de combustíveis e serviços de saúde). Nesse
cenário, a PROCORPUS, se antecipa a uma futura determinação de paralização
das indústrias e também realiza o fechamento das atividades no período.

Esse período será do dia 26/03/2020 até o dia 13/04/2020, podendo
estender ou diminuir esse período conforme avaliação da situação do vírus no
Brasil e na região.

Os responsáveis pela decisões possuem todos os contatos de telefone e
e-mail dos colaboradores. Dessa forma, eles serão informados sobre qualquer
decisão sobre a continuidade ou diminuição da quarentena.
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- 19 de março de 2020

Após reunião na data de hoje, foi decidido que serão liberados os
colaboradores que possuem mais de 60 anos e os que possuem alguma
patologia que possa ser enquadrada como grupo de risco.

Essa medida vem proteger da exposição as pessoas que possuem maior
risco de complicações.

- 16 de março de 2020

Na data de hoje, 16/03/2020, uma colaboradora da produção foi liberada
das atividades pois apresentou o quadro clínico: dor no corpo, coriza e rubor
facial.

A colaboradora foi dispensada das atividades e orientada a procurar o
serviço de saúde para ser medicada e orientada por profissionais capacitados.

Depois disso, o grupo responsável pelas ações a serem tomadas se
reuniu e deciciu que qualquer colaborador que apresentar ao menos um sintoma
ou mal estar será dispensado ou está ciente de que não há necessidade de vir
ao posto de trabalho, bastando avisar ao supervisor do setor ou responsável pelo
RH.

Será realizado novamente amanhã, dia 17/03/2020, um treinamento com
orientações de como realizar a hiegienação correta das mãos, como evitar o
contágio, a importância do àlcool gel e orientações gerais sobre a doença.

Profissionais da PROCORPUS que realizam atividade externas estão
orientados a não comparecerem na empresa. Qualquer necessidade de
conversar com a direção geral poderá ser feita via chamada de vídeo ou ligação
telefônica. Os documentos que necessitarem enviar para o setor administrativo
podem ser digitalizados e enviados via e-mail ou skype.
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- 12 de março de 2020
Após a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS classificar o
contagio pelo coronavírus como pandemia, a PROCORPUS cria o grupo para
tomada de ações diante desse quadro.

A primeira medida a ser tomada é realizar um treinamento para todos os
nossos colaboradores. Deixar o máximo de esclarecimento sobre como é essa
doença, formas de contagio, prevenção, como lavar as mãos, importância do
àlcool gel, não dividir talheres e utensílios pessoais etc. Esse treinamento será
ministrado pela farmacêutica responsável da PROCORPUS, Kelen Cristina
Brochado.

Foram instalados reservatórios com àlcool gel 70% em todas os setores
da empresa.

Nesse primeiro momento a PROCORPUS está cancelamento a
participação em eventos comerciais nesse primeiro semestre. Entendemos que
a exposição de colaboradores em diversas cidades e estados do Brasil não seria
benéfico.
.
.
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PANFLETOS NO PAINEL DE INFORMAÇÕES DA PROCORPUS

Figura 1 - FONTE: Ministério da Saúde (saude.gov.br)
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Figura 2 – FONTE: Ministério da Saúde (saude.gov.br)
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