21 de Julho de 2009

ASSUNTO: Plano de Contingência para a Gripe A
Foi oficialmente declarado pela Organização Mundial de Saúde o alerta de fase 6 de Pandemia da Gripe A
(H1N1), que corresponde ao nível máximo de pandemia. A Organização Mundial de Saúde tem vindo a alertar a
comunidade mundial para a possibilidade de uma rápida propagação do vírus da Gripe A (H1N1) nos próximos
meses, dado que vamos entrar em período de férias e consequentemente existe maior movimentação de
pessoas entre vários países.
A Direcção‐Geral de Saúde emitiu recentemente um comunicado informativo em que reconhece a importância
das empresas na prevenção de uma epidemia de Gripe A em Portugal, apelando para que sejam seguidas as
recomendações indicadas no comunicado emitido para o efeito.
A Imporquímica Lda é certificada desde 2005, pela Norma ISO 9001:2008 e desde 2007 pela Norma ISO
14001:2004.
Por este facto, a nossa actuação preventiva visa garantir a segurança em todo o ciclo de negócio e com especial
atenção à Infra‐Estrutura Humana da empresa.
Neste sentido, embora não existindo qualquer razão para alarmismos, cumpre‐nos seguir não só as
recomendações do Ministério da Saúde, mas também os objectivos de controlo accionados pela nossa empresa.
Assim, preparou‐se um Plano de Contingência ao abrigo do Processo de Gestão da Continuidade do Negócio.
Este plano divide‐se essencialmente em duas partes:
•

Medidas preventivas (de protecção individual, recomendações para viajantes, forma de contágio da doença)
• Foi despoletado um processo de sensibilização e formação a todos os colaboradores sobre
o tema e aplicados controlos internos, para combater algumas vulnerabilidades e mitigar
os riscos a que eventualmente estejamos sujeitos.
• Foram colocados meios de desinfecção de mãos em vários locais das instalações da
empresa, nomeadamente: escritórios, zona de recepção de clientes e mercadorias,
armazém, zona de fabrico, etc…
• Foram fornecidos meios de desinfecção de eficácia Virucida às equipes de limpeza para
desinfectar superfícies com maior risco de contagio tal como: maçanetas de portas, ratos
de computador, secretárias, cadeiras, corrimãos, fotocopiadoras, WCs, etc…
• Foi estabelecido um programa de desinfecção do ar, sendo aplicado diariamente um
produto desinfectante com eficácia Virucida ao final de cada dia de trabalho.

A componente preventiva é seguramente aquela em que estamos a apostar e na qual acreditamos, para evitar a
necessidade de activação da segunda parte do plano – medidas correctivas.
•

Medidas correctivas
• Contemplam vários cenários de forma a garantir a continuidade do nível de serviços com
que nos comprometemos com os nossos clientes e garantir a continuidade do negócio,
contribuindo para a manutenção do sucesso do nosso Negócio e da prestação de um
serviço de excelência.
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