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CORONAVIRUS | COVID-19

Apesar de já termos alguns casos confirmados no Brasil,
gerar pânico pode significar desde a falta de recursos
para quem de fato precisa deles, até a superlotação
dos sistemas de saúde. Nós, como profissionais que
atuamos em uma empresa cujo foco é saúde, somos
também co-responsáveis por não espalhar fake news
ou informações desencontradas.

NADA DE PÂNICO!

Devido a sua rápida disseminação, o Coronavírus tem provocado preocupação
dos órgãos de saúde e de toda a população. Confira aqui

nossas orientações sobre o tema.

LAVE AS MÃOS!

Só com o nariz e a boca cobertos. Nada de espirrar ou
tossir espalhando fluídos por aí! A forma adequada é
apoiando o nariz e a boca na dobra do braço, evitando
assim que as gotículas circulem ou que você ponha a mão
contaminada em outras superfícies depois. Se você come
em restaurantes por kilo, evite conversar com o colega
enquanto estiverem se servindo. Isso evita a
contaminação dos alimentos expostos. 

TOSSIR OU ESPIRRAR?

Parece clichê, mas a higienização adequada das mãos,
especialmente ao entrar e sair de locais públicos como
transportes e ambientes de grande circulação, diminui
MUITO a contaminação. Lavar as mãos e passar álcool em
gel, de forma correta*, são medidas eficazes. No nosso
caso, a higienização das bancadas de trabalho e
superfícies de contato será realizada de maneira
recorrente e é igualmente importante. Colabore deixando
sua estação de trabalho mais livre de objetos possível.   

COLOCOU A MÃO?
Corrimão. Botão de Elevador. Maçaneta? Essas
superfícies em locais de grande circulação
costumam ser foco de contaminação, então, ao pôr
a mão, não coloque-a no rosto, boca ou olhos sem
antes lavar adequadamente com água e sabão, além
de passar álcool em gel na sequência.

Use se necessário, mas não adianta comprar qualquer
máscara de proteção ou usá-la indiscriminadamente. Se
você é um profissional de saúde ou apresenta os sintomas
do coronavirus, USE. Evite contaminar a si e os demais!

MÁSCARAS NÃO ESTÃO
NA MODA

*Clique aqui e assista o vídeo

http://www.gscintegradora.com.br/higienizacaodasmaos.mp4


TÁ ACHANDO QUE ESTÁ COM O VÍRUS?
Não vá ao pronto socorro! Em caso de sintomas como febre, mal-estar, cansaço,
tosse ou espirros, ligue para nossa Central de Saúde, através do telefone: 
0800 800 6060 (Funcionamento 24 horas, 7 dias da semana). 
A nossa Central dará a melhor orientação para o seu quadro, dúvida ou queixa. 
Caso seja orientado a se afastar das suas atividades de trabalho, comunique
imediatamente o seu líder direto e a área de Capital Humano, através do email:
capitalhumano@gscintegradora.com.br. 
A confirmação do diagnóstico se dará através de exame, já incorporado no rol de
exames custeados pelo Operadora de Saúde, sem co participação do colaborador.  
Ligue na Central e busque auxilio para agendamento do procedimento (obrigatório
apresentação de pedido médico indicando a necessidade).

Caso qualquer colaborador da GSC tenha diagnóstico confirmado
de infecção pelo coronavírus, ele passará a ser monitorado e acompanhado
pela nossa área de Gestão de Saúde. Toda a orientação necessária será
fornecida pela GSC. Todas as pessoas que tiveram contato com o
colaborador infectado, serão orientadas pelo seu líder direto e área de
Capital de Humano sobre como proceder. 

FUI DIAGNOSTICADO COM
CORONAVIRUS. E AGORA?

Para reuniões ou processos seletivos, a nossa orientação é
priorizar soluções remotas como o Teams ou Starleaf. Caso seja
essencial o contato presencial, o organizador do encontro
precisa restringir a quantidade de pessoas e garantir que
nenhum convidado esteja com sintomas ou com recomendações
médicas de quarentena ou afastamento.

REUNIÕES COM
FORNECEDORES OU CLIENTES

Seguindo a recomendação dos órgãos de saúde, viagens
corporativas estão suspensas. Serão liberadas e
realizadas somente em situações de extrema
necessidade, uma vez que os vôos, por serem fechados
e com grande trânsito de pessoas de várias geografias,
aumentam as chances de contaminação. Caso você
esteja retornando ao Brasil de viagens ao exterior,
conforme orientações da OMS, recomendamos que
trabalhe de casa, durante os próximos 14 dias. 

A ação do vírus gera sintomas iguais aos da gripe como febre, tosse seca, congestão

nasal e dor de garganta;

O coronavírus tem uma baixa taxa de mortalidade. A letalidade é cerca de 2% apenas,

muito abaixo de outros vírus similares como Sars e Mers, que têm 10% e 35% de

mortalidade, respectivamente;

Quando fazemos essa análise de acordo com faixa etária, chegamos a dados

ainda menores. A taxa de mortalidade é de 0,2% em pessoas com menos de 40

anos e 14,8% acima de 80. Sem casos de morte em pacientes menores de 10

anos.

VIAGENS CORPORATIVAS

IMPORTANTE REFORÇAR:

Lembrem-se de manter a calma, seguir as orientações do time de Capital
Humano, Diretoria Médica, dos seus líderes diretos e do Ministério da Saúde. Em
caso de dúvidas, acionem os canais apresentados.


