
Nós do Grupo Kaufmann, estamos adotando medidas para proteger e orientar nossos 

colaborados em relação à pandemia do COVID-19 (novo coronavírus). 

 

Estamos encaminhando comunicados para informar nossos funcionários sobre o 

Coronavírus, orientando sobre os cuidados que devem ser tomados, seguindo sempre as 

orientações da OMS. O objetivo é atingir nossas equipes e suas famílias, com informações 

de qualidade. 

 

Funcionários com fator de risco: mais de 60 anos de idade e apresentação de sintoma 

gripe, resfriado, febre, asma foram afastados por 14 dias para acompanhamento. 

 

Protocolo a partir de 19 de março de 2020: 

Aplicação da vacina H1N1 (quadrivalente), dia 19/03 a partir das 08h. 

 

 

Home office 

 

Para as equipes que as atividades permitirem e para aqueles que já executam atividades 

externas foi liberado home office 100% do tempo, devendo o profissional estar à disposição 

para se deslocar ou atender às necessidades da empresa durante o horário de trabalho. 

 

Visando minimizar à aglomeração e evitando o risco de contágio coletivo: 

Para a equipe administrativa e comercial, faremos o revezamento (50% da equipe no 

escritório e 50% home office). 

 

Para a equipe de Produção (Oficina, Montagem, Almoxarifado), faremos o revezamento, 

50% da equipe na produção e 50% sob o regime de folga, sendo que para atender as 

demandas trabalharemos 10 horas diárias.  

 

Dividimos a equipe em dois grupos, denominados Grupo A e Grupo B, sendo que estes se 

revezam, 2ª feira Grupo A, 3ª feira Grupo B e seguem alternados, de forma que os dois 

grupos em 2 semanas trabalharão 10 dias. 

 

 

Trabalho na Empresa 

 

Com o intuito de reduzir o risco de aglomeração no uso do transporte coletivo, estamos 

incentivando a carona solidária. Organizamos e estamos pagando ajuda de custo para os 

motoristas solidários, evitando a utilização do transporte público. 

 

Já tínhamos dispensers de Álcool Gel na empresa e reforçamos com novos recipientes em 

todas as áreas. 

 

No local de trabalho organizamos a equipe para que tivessem no mínimo 2 metros de 

distância entre eles. 

 

A equipe de Limpeza reforçou a limpeza das áreas comuns, com foco em lugares de 

maiores manuseios (banheiros, copas, maçanetas, telefones, máquina de café, bebedouro, 

relógio de ponto...). 

 

A forma de servir a refeição em nosso restaurante foi alterada, material descartável e 

apenas a funcionária do restaurante pode entregar a embalagem na mão do funcionário 

que irá consumi-la. 

 

A disposição das cadeiras no restaurante também foi revista, onde tínhamos 4 cadeiras em 

cada mesa, deixamos apenas 2 de forma cruzada, onde nunca um colaborador ficará em 

frente ao outro. 

 

A equipe do restaurante está se revezando em grupo A e B. 

 

A equipe de Limpeza, que tinha 3 profissionais passou a ter 4, sendo que eles também se 

revezam em Grupo A e Grupo B – 2 para cada dia. 

 

A Segurança já trabalhava em regime de 12h por 36h, não houve necessidade de mudança. 

 

Compramos termômetro de medida a distância e passamos a medir a temperatura dos 

nossos funcionários na entrada da empresa, a partir de 23/03/2020. 
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