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Este plano reúne as principais diretrizes 

e ações de combate à Covid-19 adotadas 

pela Irani Papel e Embalagem S.A. visando 

manter a segurança, a saúde e a integridade 

física de nossos colaboradores, prestadores 

de serviço e comunidade em geral.
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Para o enfrentamento da crise, 

foi	estruturada	a	governança	de	

reuniões,	agilizando	as	decisões	

e	o	processo	de	comunicação,	e	

comitês	de	crise	nas	unidades	cujo	

papel	é	assegurar	e	fiscalizar	o	

cumprimento	das	atividades	para	

enfrentamento	ao	coronavírus.

Comitês de Crise
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Como	os	sintomas	da	Influenza	e	da	Covid-19	

são	semelhantes,	a	Irani	Papel	e	Embalagem	

adiantou	a	campanha	de	vacinação.

Além	da	antecipação	da	vacinação,	uma	série	

de	orientações	foram	disponibilizadas	aos	

colaboradores,	como	etiqueta	respiratória	e	

diferenças	entre	os	sintomas	da	Covid-19,	da	

Infuenza	e	de	um	Resfriado.

Campanha da Influenza

Campanha de vacinação

gripe
contra a
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As viagens a trabalho, nacionais e internacionais, foram 

temporariamente	canceladas.	Todos	os	assuntos	passaram	a	

ser	tratados	de	forma	virtual.

Colaboradores	retornando	de	viagens	a	outros	países,	

por	motivo	profissional	ou	particular,	são	orientados	a	

permanecer	em	isolamento	domiciliar	por	14	dias.	Antes	

do	retorno	às	atividades	na	empresa,	é	realizada	avaliação	

médica	prévia.

Os colaboradores foram orientados a evitar viagens 

particulares	e	locais	com	aglomerações.

Visitas	externas	assim	como	visitas	às	unidades	da	Irani,	

sejam	elas	de	qualquer	natureza,	foram	canceladas.

Viagens e Visitas
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Colaboradores	do	grupo	de	risco	como	aqueles	acima	dos	

60	anos,	grávidas	e	portadores	de	doenças	crônicas	listadas	

pelos	órgão	de	saúde	foram	automaticamente	afastados	do	

trabalho.	Estão	realizando	suas	atividades	na	modalidade	

home	office	ou	em	licença	remunerada.

Jovens	aprendizes	e	estagiários	também	foram	afastados	

do	trabalho.

Colaboradores	das	áreas	administrativas	e	operacionais,	

cujas	funções	permitem	realização	das	atividades	de	

maneira	remota,	foram	afastados	das	unidades	e	escritórios	

e	estão	desempenhando	suas	funções	em	home	office.

Alguns	colaboradores	foram	colocados	em	férias	ou	em	

banco de horas, conforme Medidas Provisórias do Ministério 

do	Trabalho.

Isolamento Social
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A	área	de	Comunicação	

Corporativa	está	ativamente	

orientando	e	sensibilizando	

os colaboradores sobre a 

Covid-19, com temas como 

higiene	das	mãos,	higiene	e	

etiqueta	respiratória,	higiene	

dos ambientes de trabalho, 

uso	de	álcool	gel	70%,	uso	

de	máscaras,	importância	de	

manter	a	distância	e	evitar	

locais	com	aglomerações,	

cuidados	ao	sair	e	ao	voltar	

para	casa,	entre	outros.

Sensibilização dos Colaboradores
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As	unidades	disponibilizaram	álcool	gel	70%	

nos	setores	e	locais	de	recepções,	salas	de	

treinamento, salas de motoristas, salas de 

atendimentos,	áreas	de	apoio	e	demais	locais	

com	movimentação	de	pessoas.

Higienização com Álcool 70%
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A	temperatura	de	todos	os	colaboradores	

ou	prestadores	de	serviço	é	aferida	por	

profissional	da	área	da	saúde	antes	do	

ingresso	à	fábrica.

Aferição de Temperatura
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A	limpeza	das	unidades	foi	intensificada	com:

• Uso	de	água	sanitária	em	todos	os	pisos	

das	áreas	industriais,	incluindo	louças	dos	

banheiros;

• Higienização	dos	móveis	dos	escritórios	com	

produto	desinfectante;

• Uso	de	vaporizador	nos	banheiros	do	SESMT	

e	ambulatório	duas	vezes	ao	dia;

• Uso	de	vaporizador	nos	banheiros	das	áreas	

industriais;

• Pulverização	e	desinfecção	de	locais	

externos	como	calçadas,	portaria,	escadas,	

corrimão,	etc;

• Limpeza	e	desinfecção	frequente	de	

superfícies	como	maçanetas,	puxadores	de	

portas,	telefones,	catracas,	entre	outros.

Limpeza
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Foram instalados tapetes 

sanitários	com	aplicação	de	

água	sanitária	nas	portarias	

e	áreas	estratégicas.

Tapetes Sanitários
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Ambientes internos 

e externos recebem 

sanitização	com	produto	

específico	periodicamente.

Sanitização
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Além	da	disponibilização	de	álcool	gel	

70%	e	da	colocação	de	tapetes	sanitários,	

foram	instaladas	pias	para	higienização	

das	mãos	na	entrada	das	portarias	

centrais	das	unidades.

Portarias
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Foram	feitas	marcações	para	ajudar	no	afastamento	

das	pessoas	em	diversos	locais	das	fábricas.

Marcação de distância
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Os	horários	de	refeição	foram	ampliados	para	diminuir	

o	fluxo	de	pessoas	nos	restaurantes	cuja	ocupação	foi	

reduzida	para	50%	da	capacidade,	com	maior	espaçamento	

entre	as	mesas	e	demarcação	de	locais	onde	é	permitido	

sentar.	As	portas	e	janelas	estão	permanecendo	abertas	e	

os	espaços	da	fila	do	buffet	foram	demarcados.

Utensílios	para	servir	a	comida	estão	sendo	substituídos	

com	maior	frequência	e	utensílios	compartilhados	como	

temperos	de	salada	foram	retirados.

A	limpeza	das	mesas	é	realizada	com	alcoxidina	e	foi	

intensificada,	assim	como	a	desinfecção	do	chão,	que	é	

feita	com	produto	a	base	de	clorixidina.

O	buffet	da	unidade	de	Campina	da	Alegria	foi	isolado,	

a	unidade	de	Balneário	Pinhal	está	servindo	marmita	e	

Indaiatuba	cancelou	o	self	service.

Refeitório
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A frota para transporte 

durante	o	período	

de contingência foi 

ampliada, com controle 

de	ocupação	para	que	

haja	distanciamento	entre	

passageiros.	Também	foi	

disponibilizado	álcool	gel	

70%	e	as	janelas	estão	

sendo mantidas abertas 

quando	possível.

Transporte
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A	Irani	Papel	e	Embalagem	disponibilizou,	de	

forma	gratuita,	oito	máscaras	reutilizáveis	

para	cada	colaborador	e	tornou	seu	uso	

obrigatório nas dependências da empresa, 

inclusive	por	prestadores	de	serviço.

Uso Obrigatório de Máscara
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Além	da	orientação	de	que	os	colaboradores	com	sintomas	

semelhantes	à	Covid-19	não	compareçam	à	unidade,	foi	

desenvolvido	um	protocolo	de	ação	e	compartilhado	com	

todos	os	colaboradores:

1.	 Ao	testar	positivo	para	Covid-19,	o	colaborador	não	

poderá	acessar	as	dependências	da	empresa,	será	

recomendado	ligar	imediatamente	para	o	ambulatório	

do	SESMT	local	para	informar.

2.	 Ao	receber	a	informação,	o	SESMT	deverá	orientar	

a	pessoa	a	permanecer	em	quarentena	até	estar	

totalmente	curada.	Além	disso,	ela	deverá	seguir	as	

orientações	e	tratamento	dos	órgãos	públicos	de	saúde	

local	e	informar	a	evolução	do	seu	quadro	para	a	equipe	

SESMT	da	Irani.

3.	 O	SESMT	deverá	comunicar	a	gerência	e,	juntamente	

com	ela,	deverá	identificar	os	colegas	de	trabalho	ou	

outros	que	tiveram	contato	dentro	da	empresa	com	

o	colaborador	que	apresentou	o	teste	positivo	para	

Covid-19.

4.	 As	pessoas	identificadas	serão	avaliadas	clinicamente	

pelo	SESMT	e	deverão	ser	acompanhadas	diariamente.	

Caso	necessário,	serão	afastadas	ou	colocadas	em	

quarentena.

5.	 Os locais de trabalho do colaborador positivado para 

Covid-19	serão	desinfectados	e	posteriormente	liberados	

para	os	demais	colaboradores.

6.	 Mediante	a	confirmação	do	caso	de	Covid-19	na	

empresa,	será	realizada	comunicação	oficial	aos	

colaboradores	pelos	canais	internos	e,	caso	necessário,	

será	avaliada	a	comunicação	para	outros	públicos.

Protocolo de Ação para Caso Positivo de Covid-19
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Para	manter	o	bem-estar	e	a	saúde	

mental dos colaboradores, foi 

criado	um	canal	exclusivamente	

para este momento de pandemia 

do	coronavírus:	o	canal	Bem-Estar,	

composto por bate-papo e dicas de 

bem-estar.

Bate-papo	on-line:	canal	seguro	

de	escuta	e	acolhimento	com	

atendimento	por	profissionais	internos	

habilitados	via	Skype	ou	ligação.	O	

objetivo	é	ajudar	os	colaboradores	a	

lidar	com	seus	sentimentos	de	medo,	

insegurança	e	incertezas	durante	esse	

momento.	

Dicas	de	bem-estar:	plataforma	

on-line	com	dicas	de	autocuidado,	

educação	alimentar,	condicionamento	

físico,	meditação,	sugestões	para	

um	melhor	aproveitamento	durante	

o	home	office	e	dicas	de	livros	e	

sites	de	cursos.	A	proposta	é	apoiar	

e	orientar	seus	colaboradores	na	

adaptação	necessária	para	propiciar	

bem-estar	durante	essa	nova	

realidade.

Ações para saúde mental
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Valorizamos	o	esforço	de	nosso	

colaboradores	que	continuam	indo	

às	unidades.	Por	isso,	criamos	

um	vídeo	com	depoimentos	de	

diversos colaboradores afastados 

agradecendo e reconhecendo a 

importância	de	seus	trabalhos.

Homenagem aos colaboradores
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Foi	desenvolvida	uma	campanha	

focada nos colaboradores em home 

office,	abordando	questões	posturais	

e	dando	dicas	de	alongamento.

Público em home office
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A	área	de	Capacitação	e	Treinamento	

intensificou	ações	de	ensino	à	

distância,	com	diversos	cursos	novas	

em nossa plataforma digital para 

incentivar os colaboradores afastados 

a	ficar	em	casa.

Foi	lançado,	inclusive,	um	desafio	

comemorativo ao primeiro ano 

da	implementação	da	Educação	

Corporativa	na	Irani.

Educação Corporativa
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Outras	medidas	também	foram	tomadas:

• Cancelar	temporariamente	o	chimarrão;

• Proibir o compartilhamento de materiais como 

canetas,	pranchetas;	entre	outros;

• Manter os ambientes ventilados;

• Orientação	aos	colaboradores	a	não	cumprimentar	os	

colegas	com	abraços,	beijos	e	ou	apertos	de	mãos;

• Treinamentos	externos	cancelados;

• Treinamentos	internos	reduzidos,	cancelados	ou	

migrados	para	ambientes	virtual;

• Integrações	de	novos	colaboradores	com	turmas	

de	no	máximo	10	pessoas,	respeitando	a	distância	

mínima	e	todas	as	orientações	de	prevenção;

• Priorização	de	entrevistas	on-line	para	contratação	de	

pessoal	essencial.

Outras medidas



Veja	mais	em:

www.irani.com.br/covid-19

http://www.irani.com.br/covid-19
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