2

Weidmüller Conexel do Brasil
Av. Presidente Juscelino, 642
Piraporinha
09950-370 Diadema
São Paulo - Brasil
T +55 11 4366 - 9610

Emergência sanitária COVID-19

Diadema, 20 de Março de 2020

Medidas da Weidmüller Brasil frente ao COVID-19

A Weidmüller Brasil tem tomado uma série de medidas em relação a
prevenção dos riscos associados ao COVID-19. Estas medidas estão sempre
alinhadas com as autoridades governamentais de saúde e com as diretrizes e
melhores práticas do grupo. Para esse efeito foi criado um comitê de crise, que
sob a presidência do nosso Diretor Geral, se reúne diariamente e toma as
medidas adequadas à gravidade da situação de forma a preservar a saúde dos
nossos colaboradores e parceiros.
Medidas adotadas em nossa unidade fabril e administrativa:
•

Higienização das áreas de uso comum com maior frequência;

•

Ampla divulgação das medidas de higiene pessoal, disponibilização
de álcool em gel e redução do contato físico;

• O colaborador que estiver apresentando febre ou qualquer sintoma,
responderá o questionário conforme protocolos da OMS e será de
imediato encaminhado para o posto de saúde;
• A Weidmüller preparou um extenso plano, onde todos os seus
colaboradores cuja presença não seja imprescindível na empresa e cujo
trabalho seja possível através um computador ligado à rede, possam
trabalhar em sistema de “home office”. Este plano foi iniciado esta
semana e será finalizado até final do mês de março;
•

Todas as reuniões
videoconferência;

internas

estão

sendo

realizadas

por

• Todas as viagens, visitas a clientes e recebimento de terceiros nas
nossas instalações só são efetuadas em casos de extrema necessidade
devidamente comprovada e observando todas as regras de segurança;
• Os contatos com os clientes e eventos serão efetuados sempre que
possível por meios eletrônicos e nos casos em que tal medida não for
possível, os mesmos são postergados;

• O nosso serviço logístico e de produção segue funcionando e
atendendo os pedidos dos nossos clientes. Estamos organizando o
serviço para que o mesmo possa funcionar por turnos independentes e
separados de forma a que cumpram rigorosamente os controles sanitários
estabelecidos pelas autoridades e pelas normas internas do grupo. O
nosso estoque continua a ser reabastecido pelas diversas fábricas do
grupo. Caso ocorra algum evento extraordinário, que não permita que
produtos e matérias primas possam chegar ao nosso centro logístico no
Brasil, a Weidmüller informará a todos os clientes e parceiros
imediatamente.
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