
Plano de contingência ao Coronavírus.

Com o aumento de casos do Coronavírus – COVID-19, e ciente da responsabilidade de todos de impedir a 

disseminação da doença, a Frimesa tem tomado medidas para prevenir a expansão e o contágio do vírus em suas 

estruturas industriais e dependências da empresa.

Para isso, vem adotando diversas medidas e protocolos para preservar a segurança e saúde dos seus 

colaboradores, familiares e terceiros, além de determinar este Plano de Contingência com orientações de 

prevenção para o não surgimento do vírus em nosso meio:

1) Realizar campanhas e orientações sobre a higienização e contatos pessoais. Entre os meios de comunicação 

estão reuniões relâmpagos, portais, cartazes, faixas, vídeos, mensagens e outros.

2) Adotar as seguintes medidas: reforço da higienização constante de banheiros e catracas de acesso; eliminação 

de copos compartilhados; disponibilização de dispensers de álcool em gel em pontos estratégicos; utilização de 

luvas e máscaras para todos os colaboradores do ambulatório que fazem atendimento/contato direto com os 

colaboradores; e manter janelas abertas e ambientes ventilados. 

3) Adequar os ambientes de acesso em grupos com horários para que se tenha a menor aglomeração de pessoas 

possível.

4) Suspender temporariamente os treinamentos, cursos, palestras e qualquer evento que tenha aglomeração de 

pessoas. 

5) Substituir reuniões e entrevistas físicas por videoconferências. A Frimesa disponibiliza os meios que permitem a 

promoção de encontros virtuais.

6) Recomendação que, mesmo por motivos particulares, como férias, sejam evitadas viagens para outros países.

7) Cancelar temporariamente viagens nacionais e internacionais a serviço. Viagens consideradas essenciais 

devem ser avaliadas pela Diretoria.

8) Suspender temporariamente os acessos aos visitantes em qualquer unidade industrial e/ou filial da empresa.

9) Implantar o Protocolo Interno em caso suspeito de COVID-19.

10) Colaboradores e terceiros devem obedecer ao período de isolamento; em caso de viagem nacional, ficar até 

72 horas para o retorno aos trabalhos, se for viagem internacional, ficar até 7 dias isolado.

11) Novas medidas poderão ser adotadas diante recomendação do Ministério da Saúde.

A Frimesa fará recomendações técnicas de política de enfrentamento e disseminação do COVID-19 sendo que o 

conteúdo deve ser compartilhado com os funcionários.

Todos devem seguir as medidas e recomendações dispostas nesse documento pensando no bem e na saúde de 

todos.

Reforçamos que continuamos operando normalmente, nesse momento, com pleno funcionamento de nossas 

indústrias, distribuição e vendas, sendo que nosso abastecimento não está comprometido. Manteremos nossos 

clientes devidamente comunicados a cerca de qualquer nova informação.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos!
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