NOVEL CORONAVIRUS: PRECAUÇÕES E
PREPARAÇÕES DA INTERTEK
ATUALIZAÇÃO SEMANA 3 - MARÇO 2020
A primeira prioridade da Intertek é sempre sua saúde, segurança e
proteção.
A saúde e a segurança de nossos funcionários são fundamentais para a Intertek. Damos grande valor a
você e nos concentramos no bem-estar e na segurança de nossas pessoas incríveis em todo o mundo,
apaixonadas por fazer o que é melhor para nossos clientes e cumprir nossa promessa de TQA todos os
dias.
Novos casos de coronavírus continuam sendo identificados em um número crescente de países ao redor
do mundo. Em resposta, a Intertek tomou e continua a tomar medidas imediatas e extensivas para
gerenciar riscos em nossas operações e onde quer que trabalhemos para nossos clientes.
Para isso, anunciamos hoje a atualização de uma série de medidas importantes que solicitamos que
você siga em todos os nossos negócios. Essas medidas estão sendo tomadas para minimizar os riscos
que nossos funcionários e clientes enfrentam neste momento difícil.
Elas cobrem as seguintes áreas:
1. Informação importante
2. Orientação contínua sobre higiene, controle e prevenção
3. O que fazer se você se sentir mal
4. Visitantes dos locais da Intertek
5. Visitar ou trabalhar nos locais do cliente / operações de campo
6. Viagem: ou viagem de negócios
• Todas as viagens (incluindo viagens pessoais)
________________________________________________

1. Informação importante
Novo status de disseminação de coronavírus
O Centro Universitário Johns Hopkins de Engenharia de Ciência e Sistemas (CSSE) está rastreando a
transmissão 2019-nCoV em tempo real. Casos e locais podem ser vistos aqui: Mapa Johns Hopkins
Covid-19:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467
b48e9ecf6
•

Orientação da Organização Mundial da Saúde ("OMS")

A orientação da OMS está disponível: https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public e recomendamos que você siga essas informações.

• Orientação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças
Os Centros de Controle de Prevenção de Doenças fornecem informações sobre a doença e viagens
Covid-19. Elas estão disponíveis de país para país.
• Restrições oficiais e orientação onde você mora e trabalha
Governos de todo o mundo estão emitindo viagens, quarentena ou outras restrições relacionadas ao
Covid-19. Verifique os sites do governo e dos serviços de saúde que são relevantes para você para
garantir que você tenha as informações mais recentes específicas às suas circunstâncias. Este
documento de orientação é aplicado como uma política global em todo o Intertek Group e não cobre
necessariamente todos os regulamentos locais que possam ser importantes para você.
Informações e suporte
Informações e suporte estão disponíveis como sempre na área de RH. Se você tiver dúvidas sobre
viagens internacionais, entre em contato com a equipe de Riscos de viagens da Intertek.
Comunicações com clientes
Para quaisquer perguntas de clientes ou da mídia sobre a situação do coronavírus, consulte a página de
informações do cliente da Intertek.com. Esta página será atualizada à medida que a situação se
desenvolver.
Comunicações externas
Gostaríamos de lembrá-lo de nossa política de mídia social (que estão disponíveis aqui). O que um de
nós diz nas mídias sociais é um reflexo de nossos valores e de quem somos como empresa: devemos ter
cuidado em qualquer mensagem de mídia social e estar cientes de garantir a privacidade de qualquer
um de nossos colegas ou colegas de nossos clientes que eles podem ter o vírus.
2. Orientação contínua sobre higiene, controle e prevenção
Emitimos extensas comunicações a todos os nossos funcionários, em conformidade com as diretrizes da
Organização Mundial da Saúde, sobre como minimizar o risco de infecção viral para si e para outras
pessoas, tomando medidas eficazes de higiene e evitando situações em que o risco de infecção poderia
ser aumentado.
Essas medidas de higiene são estabelecidas em pôsteres que devem ser exibidos em todos os locais da
Intertek. Estão disponíveis aqui

3. O que fazer se você se sentir mal
• Se você tiver febre ou falta de ar (mesmo sintomas leves), entre em contato com a FC e fique em casa
até ser avisado.
• Se você for diagnosticado com um caso suspeito ou confirmado de coronavírus, entre em contato com
a HR imediatamente
• Em outros casos, nossa política de doença normal se aplica.
4. Visitantes dos locais da Intertek
As seguintes categorias de pessoas1 devem ser solicitadas para adiar qualquer visita a um local da
Intertek:
Devemos garantir que sempre tratemos nossos clientes e outros visitantes com sensibilidade. Se você espera um
visitante no seu local da Intertek, fale com ele antes da sua visita para explicar que: sua saúde e segurança de nosso
pessoal são nossa primeira prioridade; Estabelecemos uma política de visitantes para ajudar a mantê-lo saudável e
seguro, e solicitamos respeitosamente a qualquer pessoa que se enquadre nas três categorias que adie sua visita ou
encontre uma maneira remota de interagir conosco. A pessoa responsável pela área de recepção do site deve ser
informada sobre esta política e deve educadamente solicitar aos visitantes que chegarem na recepção para confirmar
que não estão em nenhuma das três categorias antes de aceitá-las.

• Qualquer pessoa que tenha viajado dentro, fora ou transitado por uma área de maior risco nos
últimos 14 dias
• Qualquer pessoa que tenha tido febre ou dificuldade em respirar nas últimas 48 horas
• Qualquer pessoa que saiba que esteve em contato com alguém com um caso suspeito ou confirmado
de coronavírus
5. Visite ou trabalhe em locais de cliente / campo
•
•
•
•

Você não deve visitar, ir trabalhar para um cliente / local de campo se: Você viajou, saiu ou transitou
por uma área de maior risco nos últimos 14 dias
Você teve febre ou dificuldade em respirar nas últimas 48 horas
Você está ciente de que entrou em contato com alguém que tem um caso suspeito ou confirmado
de coronavírus
O local do cliente / campo teve um caso de coronavírus suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias

Se você planeja visitar ou trabalhar em um local de cliente / campo (inclusive para realizar inspeções ou
auditorias), deve ligar com antecedência / entrar em contato com o cliente / local de campo antes da
sua visita:
•
Para que você entenda qualquer restrição e possa cumprir qualquer requisito de estar no site
• Verificar se o local teve casos suspeitos ou confirmados de coronavírus e que medidas de higiene,
controle e prevenção estão em vigor no local para minimizar o risco de infecção viral
Se você trabalha em um cliente / campo que possui uma política de quarentena ou outra para pessoas
que retornam de viagens a determinados locais e planeja viajar para qualquer um desses locais, deve
notificar a Intertek HR imediatamente e antes de reservar / viajar

6. Viagem
•

•

•

Viagens de negócios: temporariamente, estabelecemos uma restrição completa às viagens
internacionais de nosso pessoal para entrada e saída de negócios e trânsito por qualquer área de
maior risco
Todas as viagens (incluindo viagens pessoais): se você viajou ou sabe que esteve em contato
com alguém que viajou para uma área de maior risco nos últimos 14 dias, você deve: Informar o
RH imediatamente
Ficar em casa por 14 dias

Se você estiver planejando uma viagem pessoal para uma área de maior risco antes de 30 de abril de
2020, deverá notificar o RH imediatamente.
À medida que essa situação está se desenvolvendo, observe que a quarentena automática e outras
restrições / requisitos podem mudar. Se isso acontecer durante a viagem, você poderá ter problemas ao
voltar para casa: se estiver viajando a negócios, entre em contato imediatamente com o RH para obter
assistência.
ÁREA DE MAIS RISCO
Neste guia, uma "área de maior risco" significa qualquer um dos seguintes:
• China continental
• Hong KongSAR
• Coreia do Sul
• Itália
• Irã
Este guia é para todas as pessoas do mundo todo. Existem políticas e procedimentos adicionais específicos
que se aplicam aos indivíduos e instalações da Intertek localizados em áreas de maior risco e estes foram
comunicados separadamente.

