
AÇÕES PREVENTIVAS
CORONAVÍRUS

Prezado (a) Colaborador (a)

Trabalhando em um setor classificado como essencial, estamos manten-
do nossas operações mesmo durante a pandemia da covid-19. Para isso, a 
Coplana segue as recomendações das autoridades competentes: Ministé-
rio da Saúde e decretos dos governos federal, estadual e municipais. 
Assim, é fundamental que cada colaborador adote as medidas preventi-
vas.

Até o dia 17 de abril, provisoriamente, decidimos: 
• Suspender reuniões (internas ou externas);
• Suspender treinamentos (internos ou externos);
• Suspender viagens de negócios (nacionais ou internacionais);
• Evitar fluxo de pessoas entre departamentos e filiais. Preferencialmente, 
utilize: e-mail, telefone, celular, malotes, etc.;
• Suspender os processos seletivos e de admissão;
• Suspender as integrações de funcionários e prestadores de serviços;
• Suspender visitas institucionais às nossas unidades;
• Prática do home office (trabalho em casa) para determinados setores e 
revezamento de equipes, o que é sempre avaliado pelo gestor e RH; 
• Alteração dos horários para refeição (café, almoço e jantar), troca de uni-
formes, troca de turnos, entre outros, com o objetivo de evitar a concentra-
ção de pessoas em ambientes fechados.
• Quarentena para o colaborador que estiver em viagem de férias, que 
deverá ficar em sua residência por no mínimo 14 dias e, antes de retornar 
ao trabalho, deverá procurar pelo RH;
• Caso o colaborador apresente sintomas suspeitos (febre há mais de 48 
horas, tosse ou coriza constante, ou sintomas comuns de resfriado), 
deverá procurar imediatamente pelo seu superior ou RH.

Intensifique os cuidados com a hi-
giene das mãos, não toque olho, 
nariz ou boca se as mãos não esti-
verem higienizadas; cubra o rosto 
com o braço ao tossir ou espirrar; 
mantenha distância de 2 metros 
de outra pessoa. 

Leia atentamente o "folheto" 
digital que recebeu sobre os 
cuidados preventivos. 

Nossas ações refletem no 
bem-estar de nossas famílias 
e de toda a sociedade! 

(VÁLIDO ATÉ 17/04/2020)
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