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Covid-19 – 18 de março de 2020. 

Introdução: Como todos sabem, em dezembro de 2019, foram notificados vários casos de infecções por vírus 

corona (Covid-19) na cidade de Wuhan, China. Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou que o surto de coronavírus era uma emergência de saúde pública de interesse internacional, com o 

surto agora se espalhando para mais de 100 países e tendo sido declarado como pandemia. 

Sabemos que desempenhamos um papel importante em nossa cadeia de suprimentos e estamos tentando 

manter nosso nível regular de operações, gerenciando nossos níveis de pessoal. Continuaremos monitorando 

a situação de perto e atualizando nossos clientes, especialmente onde as diretrizes do governo local estão 

começando a influenciar a maneira como trabalhamos. No entanto, existem planos de contingência para 

garantir que as instalações e seu produto possam ser mantidos em segurança, caso sejamos orientados pelo 

governo local a interromper as operações. 

Atualmente, não temos casos relatados de Covid-19 nas instalações da Stolthaven e não restringimos nem 

limitamos serviços em nenhum de nossos terminais. Continuaremos a monitorar a situação de perto e  

atualizar nossos clientes de acordo.  No entanto, a fim de proteger funcionários, contratados e visitantes, para 

ajudar a reduzir a propagação do vírus e para garantir a continuidade dos negócios, tomamos várias medidas,  

incluindo: 

Viagens : Os funcionários adiaram / cancelaram viagens não essenciais aos negócios. As reuniões que usem 

vídeo e Skype serão incentivadas a fim de limitar reuniões presenciais. 

Planos de Continuidade dos Negócios : Todos os Departamentos estão sendo aconselhados a revisar e, se 

necessário, atualizar seus próprios planos de continuidade de negócios para refletir os níveis de alerta local e 

as orientações mais recentes da OMS e/ou autoridades locais. Nosso refeitório já está com exposição reduzida 

de pessoas e distanciamento entre as mesas, assim como horários diferenciados para almoço e jantar. Estamos 

atentos a todos os protocolos recomendados pelas autoridades locais e internacionais. Aconselhando aqueles 

que podem trabalhar de casa à faze-lo. Opções para suporte aos colaboradores que exerçam função e não 

têm condições de trabalhar de casa. Reunião regular da equipe do Comitê de Crise. Monitoramento e 

comunicação constante com os funcionários. 

Medidas de Higiene : Medidas adicionais de higiene foram implementadas, incluindo maior limpeza / 

desinfecção do ambiente de trabalho, distribuição de géis antibacterianos para as mãos e lavagem regular das 

mãos. Os funcionários também foram aconselhados a ficar longe do local de trabalho, caso apresentem 

sintomas de resfriado ou tosse. 

Visitantes no Terminal - Clientes : Até novas instruções, os acessos estão restritos para reuniões presencias, 

onde deverão ser efetuadas através de vídeo conferencia pelo Skype.  
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Operação com Navios : Estamos em contato com as Agências de Navegação, para que possamos confirmar o 

estado de saúde das tripulações, através de uma declaração do Comandante para o Terminal, além do envio 

de uma cópia da liberação da ANVISA  para cada embarcação a ser operada com o Terminal da Stolthaven. 

Desde o dia 13/02 foram distribuídos os  KIT´s aos colaboradores contendo 1 par de luvas e 1 máscara cirúrgica. 

Entrada no Terminal : Estaremos a partir do dia 23 de março/2020, implementando barreira sanitária para os 

colaboradores, terceiros e motoristas,  com higienização das mãos e o controle da temperatura. Estaremos 

medindo a temperatura dos colaboradores, terceiros e motoristas antes de adentrar ao Terminal, como 

medida preventiva ao coronavírus.  Recebemos informações da nossa responsável Técnica de Enfermagem 

que a temperatura acima de 37,5ºC (graus Celsius) já é considerado estado febril. Um comunicado a parte 

será encaminhado aos Transportadores para ciência desta ação.  

Foi criada uma equipe interna de gerenciamento de crises que monitorará e avaliará a situação regularmente 

e, quando necessário, implementará novos protocolos. 

Na Stolthaven, nossa primeira prioridade é a segurança das pessoas e do meio ambiente. Acreditamos que 

estamos tomando as precauções apropriadas para proteger pessoas e operações e pedimos nos apoiem de 

forma proativa nesses esforços.  

 

A disposição, 

STOLTHAVEN SANTOS LTDA 


