Prezados clientes e parceiros,
Seguimos nosso trabalho diário de movimentar contêineres e
permanecemos esperançosos para que este momento delicado que
estamos vivendo passe logo, sem muitos impactos nas nossas vidas,
famílias e negócios.
Para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus, a Portonave tem
adotado uma série de medidas. Destacamos algumas:
· Plano de Contingência em Saúde Pública atualizado com os
protocolos que deverão ser adotados em caso de doenças
infectocontagiosas
· Contato direto com a ANVISA, seguindo os protocolos e orientações
da Autoridade Sanitária Federal
· Suspensão de viagens corporativas e de visitas ao Terminal
· Intensificação da limpeza, higienização e desinfecção em áreas
comuns, ambientes de grande circulação e equipamentos
compartilhados
· Aumento da oferta de álcool gel em todos os pontos de acesso
comum do Terminal
· Suspensão temporária do acesso por biometria de impressão digital
· Recomendação aos comandantes dos navios para que os tripulantes
não desçam da embarcação
· Regime de home office para grande parte da equipe administrativa,
com apoio psicológico, inclusive para familiares
· Uso obrigatório de máscaras para profissionais que sobem nos navios
e para as equipes de atendimento ao público
· Acompanhamento pela equipe de saúde dos funcionários com
sintomas gripais e das pessoas do grupo de risco
Nós também estamos fazendo algumas ações sociais para tentar
minimizar as consequências desta crise na população do nosso entorno.
Na última semana fizemos a doação de uma unidade de terapia
semi-intensiva ao Hospital Municipal de Navegantes, além da doação de
2 mil máscaras para a Secretaria de Saúde e Polícia Militar da cidade.
Temos outras ações pontuais que estão sendo desenvolvidas e em breve
trazemos para vocês.
Queremos reforçar mais uma vez: conte conosco! Todo o nosso time
segue à disposição.
Vamos enfrentar isso juntos!
Atenciosamente,
Portonave S/A - Terminais Portuários de Navegantes
27 de abril de 2020
Acompanhe as atualizações de notícias e
ações em nosso site e redes sociais.
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