CORONAVÍRUS (COVID 19) – POSICIONAMENTO DA PLASTRELA
E
A Plastrela Embalagens Flexíveis, assim como toda a sociedade, está vivenciando esta situação
de emergência.EA produção de embalagens plásticas flexíveis é fundamental para nossos
clientes, principalmente para as indústrias de alimentos e higiênicos, produtos essenciais neste
momento.
Plano de contingência e ação para o coronavírus COVID-19 na unidade de Estrela - RS
Entre as medidas tomadas estão:
●

Intensificada a higienização e limpeza em todas as áreas, principalmente banheiros,
vestiários e refeitório;

●
●

Intensificada a distribuição do álcool gel e/ou álcool espuma em diversos pontos;
Reuniões na área externa na empresa para repassar orientações sobre o Coronavírus e
distribuição de cartazes informativos pela empresa;

●

Setor Comercial entrou em contato com os clientes via representante por e-mail/ whats
para verificar quais clientes que iriam manter as atividades em funcionamento e continuar
com o recebimento das mercadorias, para organizarmos a carteira de pedidos e
produzirmos somente o necessário;

●

Setor de Compras verificou com os fornecedores sobre a continuidade das entregas das
matérias-primas e está realizando acompanhamento diário dos estoques, principalmente
dos polietilenos;

Divulgação do Disque Coronavírus:
✔

Plastrela RS: Unimed através do 08009407800 com atendimento 24 horas a todos os
funcionários e dependentes. Em Estrela também há o posto da Boa União - telefone (51)
3981-1098 e whats (51) 995654423. Lajeado o atendimento para o Covid via telefone é
das 8h às 20h na Univates (medicina e psicologia) nº (51) 99911-3609 ou da UPA (51)
3982-1475;

✔

Plastrela MS: Informações via whats pelo nº (17) 4009-6749, 08007776767 e o HB SAUDE
CORONAVIRUS http://site.hbsaude.com.br/coronavirus.html;

Orientações para que seja evitada a aglomeração e aproximação de pessoas;
●

Recomendação, por tempo indeterminado, de evitar a presença de visitantes não rotineiros
na Plastrela (compradores, representantes, vendedores, clientes, etc) e recomendação da
utilização de outros meios de comunicação como videoconferência, whats, e-mail e
telefone;

●

Concessão de férias para aqueles que integram o grupo de risco e analisando a situação
dos demais funcionários;

●

Realização do trabalho parcial em home office dos setores administrativos;

●

Limitação do acesso ao refeitório e salas de descanso, diminuição da lotação;

●

No Recebimento de Insumos orientamos as seguintes ações:
•

Todos os motoristas/ auxiliares/ acompanhantes com entregas/coletas a serem

realizadas na Plastrela serão convocados a sair do veículo e higienizarem suas mãos com
álcool gel na portaria da empresa antes de ingressarem;
•

Auxiliares/ Acompanhantes não necessários na carga/descarga serão solicitados a

permanecer no caminhão (ou fora da empresa) durante o descarregamento;
•

Máscaras serão distribuídas para as pessoas (motorista/ auxiliares) necessárias na

carga/ descarga;
•

Os funcionários da Plastrela que descarregarão a mercadoria estão orientados a

cobrar as ações descritas;
●

A partir de abril estamos realizando medição de temperatura corporal em todos que

acessam a empresa;
●

Afastamento imediato, por 14 dias, de funcionários que apresentem sintomas gripais que

podem ter relação ao Covid19. O atestado médico deverá ser enviado via whats nº 991909681, ou
para o e-mail rh@plastrela.com.br; o sistema público de saúde orientará e acompanhará o
funcionário que apresentar os sintomas;
●

Caso funcionário residir ou tiver contato com alguém que esteja com sintomas gripais que

podem ter relação ao Covid19, informar imediatamente o responsável pelo setor e/ou o setor de
RH, da mesma forma o sistema público quando solicitado;
●

Solicitado aos motoristas que evitem circular no administrativo;

●

Adequação do refeitório conforme decretos municipais;

●

Todos os funcionários a partir de 08/04/2020 usam máscaras laváveis durante o trabalho;

●

Sanitização geral da fábrica com produto POLI ANIDE nos dias: 13/04/2020, 25/04/2020

02/05/2020, 13/06/2020, 28/06/2020 e 12/07/2020;
●

Sanitização diária a partir do dia 14/04/2020 com o produto POLI ANIDE nos locais como

pisos, paredes e banheiros;
●

Foram colocados tapetes com água sanitária na entrada da fábrica e do prédio

administrativo;
●

Reuniões semanais entre gestores e direção para atualizar as informações e ações da

Plastrela referente à pandemia;
●

Orientamos para que o fornecedor de bombonas de água continue deixando as mesmas

na área externa e não acesse os prédios. Conversamos com os setores que recebem as
bombonas, que antes de guardá-las ou substituí-las façam uma higienização. Setor de compras
irá orientar que o fornecedor já faça uma higienização antes de vir realizar a entrega.
●

Setor Comercial agendará a partir do dia 04/05/2020 uma visita por dia dos

representantes da Plastrela, sendo que poderão acessar somente a sala dos representantes,
serão orientados para cumprirem todos os cuidados que estamos realizando devido o coronavírus;
●

Implantado um check-list diário para ser realizada pela empresa de transporte de

funcionários da Plastrela, com a finalidade de verificar as janelas/ ventilização, higienização,
dispenser com álcool gel 70%, uso da máscara de todos os ocupantes e o limite de 50% da
capacidade de passageiros;
●

Empresa terceira Vale Refrigeração realiza mensalmente a higienização dos ar-

condicionados da Plastrela, com produto desinfetante a base de quaternário de amônio BT 348. A
higienização é feita conforme NBR 13971 para sistemas de ar condicionados e ventilação;
●

Setor do SESMT a partir de 07/05/20 está realizando um acompanhamento de forma

aleatória uma amostragem de temperatura e oxigenação de funcionários da empresa;

Dia 11/05 foi retirado o sistema de autoatendimento (self service) no nosso restaurante e
repassamos as seguintes orientações aos funcionários:
A)

Diluir os horários de acesso ao refeitório, principalmente no horário de 12:00 e 12:30

horas. Nestes dois horários, a solução recomendada é dividir de 15 em 15 minutos como: 11:45;
12:00; 12:15; 12:30 e 12:45. Desta forma evitará a formação de filas para serem servidos. Cada
setor deverá elaborar as "turmas" para evitar a concentração.

B)

Consultar o cardápio antes de se dirigir ao refeitório e definir de forma antecipada quais

itens irá querer ser servido. Isto diminuirá o tempo ao ser servido.
C)

Permanecem as obrigações sanitárias como: lavar as mãos no acesso ao refeitório; utilizar

máscaras até chegarem às mesas; somente duas pessoas por mesa e não conversar enquanto
estiver nas mesas.
D)

Utilizar no refeitório o sistema de identificação das mesas limpas e necessidade de

higienização para as mesas sujas.

●

A partir do dia 13/05, teremos dois veículos para o transporte de funcionários no horário da

manhã (chegada).
●

Liberado temporariamente o acesso de dois terceiros para manutenção predial do telhado

da fábrica, cumprindo todos os procedimentos determinados aos funcionários.
●

Incluímos também como ação o monitoramento dos casos que apresentaram sintomas

relacionados ao Covid, ou contato com pessoa suspeita/ positiva, que estão sendo afastados por
precaução e acompanhados pela área do Sesmt.
●

Disponibilizado nº de whats 51 99112-1987 para o Sesmt enviar orientações, informações

e acompanhamentos dos funcionários.
●

Recebemos no dia 21/05/2020 o primeiro resultado do teste rápido positivo de um

funcionário em quarentena desde o dia 15/05, afastado de forma preventiva, pois sua esposa
estava com sintomas do COVID-19. Estamos monitorando os demais funcionários do setor e
aplicando um o questionário sobre Covid-19. Também será realizado um teste rápido antes do
retorno ao trabalho do funcionário com teste positivo e do colega que vinha de carona para o
trabalho com ele, que foi afastado preventivamente desde 16/05.
●

Liberado a permissão de visitantes, terceiros, representantes comerciais e os prestadores

de serviços considerados essenciais (pedreiros, manutenção de ar condicionado, limpeza de
poço, Wetta, etc) serão permitidos tais acessos a partir de 25/06, desde que mediante o uso de
máscara de proteção, aplicação de álcool gel e verificação de temperatura na Portaria quando os
mesmos acessarem a Empresa. E, seguindo demais orientações do Plano de Contingência.
●

Reforçamos as ações em combate ao vírus nos setores de Corte e Solda (25/06) e Tintas

(24/06 e 25/06), pois os mesmos estão evoluindo nos casos com suspeitas de Covid-19. Tanto a
sanitização destes setores foi reforçada, quanto à aplicação de questionário de saúde e oxímetro
serão aplicados com estes funcionários.
●

Com a confirmação de um funcionário afastado da F2 que testou positivo para Covid19, e

pelo fato do mesmo ter utilizado o transporte de funcionários da Plastrela no dia 29/06/20, afastouse o colega do Sesmt, que teve maior contato com o funcionário positivo, bem como pelo fato de

ele manter contato com muitos funcionários durante a sua rotina de trabalho. Além disso, foi
aplicado questionário de saúde com todos os funcionários que vieram até a empresa através do
transporte na data do possível contato com o funcionário e uma conversa individual com cada um
deles para reforçar a segurança dos mesmos nas dependências da Plastrela em seus locais de
trabalho e no transporte da Plastrela, foi realizado o reforço das práticas em combate ao Covid de
uma forma geral. Estes funcionários também serão monitorados diariamente, até que a área
responsável por isso considere necessário realizar e acompanhar (Sesmt);
●

Confirmado com a empresa de transporte dos funcionários o cumprimento das ações para

combate com Covid19;
Orientado aos líderes que sejam reforçados os procedimentos adotados pela Plastrela

●

para combate ao Coronavírus. Como a entrada de pessoas pela portaria com a medição de
temperatura e aplicação de álcool gel, solicitado também que a entrada/ saída de pessoas seja
realizada pelo portão de pedestres;
Continuaremos aplicando protocolo de afastamento e testagem de funcionários que

●

apresentarem sintomas relacionados ao vírus, ou que tiveram contato com alguém positivo;
Reuniões com as lideranças foram realizadas dia 30/06/20 para o reforço das boas

●

práticas do Covid, bem como verificação dos mesmos junto às suas equipes de trabalho neste
quesito.

Plano de contingência e ação para o coronavírus COVID-19 em Aparecida do Taboado - MS

MEDIDAS IMPLANTADAS EM MARÇO/2020
●

Disponibilidade de máscaras de tecido a todos os colaboradores;

●

Dispenser de álcool gel em todos as entradas e mesas;

●

Higienização de bebedouros e banheiros com cloro e água sanitária;

●

Disponibilidade de borrifador com mistura anti séptica (álcool + cloro) em bebedouros
e pias;

●

Afastamento periódico de profissionais que se enquadram nos grupos de risco; (CASO
NECESSÁRIO)

●

Distribuição de informativos sobre o COVID-19 disponibilizado pelo HB SAÚDE nos
setores e principais murais da planta;

●
●

Rodizio no horário de almoço e intervalo, evitando aglomeração;
Refeições estão sendo servidas pela nutricionista evitando contato direto com
pegadores;

●

Rodizio entre as empresas Plastrela/ NTC e AMT no refeitório;

●

Proibição da entrada de terceiros na unidade (exceto entregas essenciais para a
manutenção de nossas atividades);

●

Uso de máscaras, higienização, medição de temperatura e triagem feita na portaria
com todos os terceiros autorizados a entrar em nossa planta;

●

Cancelamos todas as reuniões e eventos internos;
Motoristas internos devidamente equipados com EPI e orientados sobre os

●

procedimentos interno/externo;
●

Restrição de acesso para todos os terceiros autorizados adentrar em nossa unidade
evitando a circulação pelo pátio;
Reuniões periódicas com os lideres, visando a multiplicação das informações e

●

discussões de novas medidas;
●

Analise e adequação do decreto municipal de prevenção ao COVID-19.

MEDIDAS ADOTADAS A PARTIR DE 27/04/2020.
●

Demarcação de fila única no refeitório e relógios de ponto, com distanciamento de

1,30mts;
●

Distanciamento de mesas e redução para 02 lugares/mesa no refeitório;

●

Distribuição de borrifadores com Álcool 70 para higienização de máquinas e

equipamentos;.
●

Sanitização periódica da planta - (Aguardando orçamento).

●

Medição da temperatura de todos os colaboradores diariamente na portaria.

Caso necessário, outras medidas ainda poderão ser implementadas e serão comunicadas.
Agradecemos a compreensão de todos e contamos com a sua colaboração.
E
Estrela, 15 de Julho 2020.

