COMUNICADO – 16 03 2020
O Ministério da Saúde anunciou, na última sexta-feira (13), recomendações para evitar a
disseminação da doença Covid 19, que deverão ser adaptadas pelos estados e municípios, de
acordo com a realidade de cada local do país.
O Ministério da Saúde recomenda a redução do contato social o que, consequentemente,
reduzirá as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros coronavírus do
passado. É também sabido que atitudes adotadas no dia a dia, como lavar as mãos e evitar
aglomerações, reduzem o contágio pelo coronavírus.
Neste momento é difícil definirmos uma ação única com relação a esse problema, e todas as
ações, a partir de agora, serão revisadas e ajustadas ao longo dos próximos dias, conforme se
dê a evolução do surto dessa doença. Neste momento a PLANSERVICE adotará as seguintes
medidas para todos os seus funcionários, colaboradores e associados da PLS:
1. Priorizar a redução do contato social, bem como a redução dos deslocamentos
para os trabalhos, sempre dentro das condições e possibilidades de cada contrato/
projeto, que deverão ser tratadas e ajustadas com cada um dos gerentes de contrato,
que por sua vez estarão atendendo também as orientações dos respectivos Clientes;
2. Evitar a utilização de transportes coletivos, buscando sempre a utilização de
veículos próprios ou de aplicativos. No caso de eventuais custos adicionais, ajustar com
os gerentes de contrato ajudas de custo para o período;
3. Executar, dentro das possibilidades de cada contrato, trabalho em casa (home office),
ajustando as entregas com os respectivos gerentes de contrato;
4. Não fazer reuniões presenciais e realizar reuniões virtuais, com o auxílio de
aplicativos do tipo SKYPE ou outros disponíveis em alguns projetos;
5. Orientar a prática da higiene frequente, a desinfecção de objetos e superfícies
tocados com frequência, como celulares, maçanetas, corrimão, etc., bem como o
reforço da prevenção individual com a etiqueta respiratória (como cobrir a boca com
o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar);
6. Recomendar o isolamento domiciliar ou hospitalar de colaboradores com
sintomas da doença por até 14 dias, além da recomendação para que pacientes com
casos leves procurem os postos de saúde;
7. Recomendar que se mude a forma de cumprimentar, evitando abraços, apertos de
mãos e beijos no rosto.
Como uma parte da equipe do Escritório Central da Planservice estará trabalhando de casa
(home office), manteremos um plantão presencial que ficará responsável pelo atendimento
telefônico e pelo endereçamento das chamadas.
A Diretoria da PLANSERVICE permanece alerta aos impactos do coronavírus, podendo a
qualquer momento adotar outras medidas preventivas e restritivas para a proteção da saúde de
seus colaboradores, clientes e da sociedade como um todo.
Atenciosamente,

Engº Carlos Miller Neto
Sócio Diretor

Engº Fernando Fahham
Sócio Diretor

