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Vamos usar o que países em crise fizeram de melhor! E
uma das práticas preventivas aplicadas na Korea é o de
aferir diariamente a temperatura dos colaboradores. 
Todos os dias você será convidado a aferir a sua
temperatura pelas recepcionistas ou responsável da sua
área. Caso seja constatado "febre", você será orientado a
retornar para sua residência e passará a ser cuidado pelo
time de Monitaramento da GSC. 
Lembramos que essa é uma ação voluntária!  

Para que o trabalho remoto funcione é preciso ter disciplina
e organização. É importante alinhar diariamente com o seu
gestor o que é esperado para ser entregue no final do dia.
As atividades tem que ser distribuídas, planejadas e
gerenciadas para o atingimento diário das suas metas. Ficou
com dúvida? Está tendo dificuldade? Precisa de mais prazo?
Entre em contato com seu gestor, divida com ele suas
inseguranças e construam juntos formas alternativas de
atingir o que ficou combinado.  A comunicação rápida, fluída
e transparente é o segredo para que o trabalho remoto seja
tão eficiente quanto o presencial.

Estamos nos esforçando para garantir o máximo de
segurança e o minimo de exposição aos agentes
causadores do Coronavirus. Colabore com todas as
orientações disseminadas na nossa empresa. Seguir
as recomendações e fazer a sua parte será
fundamental para enfrentarmos este momento.
Mantenha a calma, pense junto com seu gestor sobre
o melhor caminho, para sobrepor os eventuais
obstáculos, que surjam no desempenho da sua rotina. 

FOI ORIENTADO PELO SEU GESTOR A
TRABALHAR REMOTAMENTE? CONFIRA
AS DICAS

NADA DE PÂNICO!

AFERIÇÃO DA TEMPERATURA 

Caro colaborador, você não está sozinho nesse momento! Fique atento a todas as
orientações que serão enviadas ao longo desta semana sobre o Coronavirus.

#tamojunto

QUE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS TEMOS
PARA NOS APOIAR EM
TRABALHO REMOTO?
A GSC conta com o Teams para nos apoiar em
trabalhos remotos. Com ele você poderá fazer
reuniões virtuais individuais ou em time,
compartilhar materiais, se comunicar via chat.
Amanhã será enviada uma cartilha detalhada de
utilização desta plataforma.



Caso esteja com suspeita de contaminação por coronavírus,
nossa recomendação é que verifique com seu gestor sobre
realizar suas atividades de forma remota para não por em
risco seus colegas. Além disso, você deve ligar para a nossa
Central de Saúde através do telefone 0800 800 6060, para
receber recomendações e tratativas necessárias ao seu
quadro. Por lá, você será orientado sobre exames e demais
acompanhamentos que serão necessários realizar. 

ESTÁ COM SUSPEITA DE
CORONAVÍRUS? O QUE
FAZER?

Foi diagnosticado com coronavírus? Nós cuidaremos de
você! Comunique imediatamente o seu gestor e a nossa
Central de Saúde. Você será monitorado e orientado
sobre cuidados e tratativas que deverá adotar para
promover sua saúde nesse momento. Encaminhe o seu
diagnóstico junto com o atestado médico para a área de
Capital Humano pelo e-mail:
Capitalhumano@gscintegradora.com.br. 

POSITIVO PARA COVID-19?
O QUE FAZER?


