Desde o anúncio dos primeiros casos do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, a Wilson
Sons adotou recomendações preventivas, seguindo todos os protocolos das autoridades
de saúde e sanitárias. O objetivo é garantir a segurança dos colaboradores, da
comunidade local e das operações.
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Uso de máscaras cirúrgicas pelos colaboradores em atividade.
Distanciamento temporário de colaboradores classificados em grupo de risco.
Aumento na oferta de pontos para lavagem/higienização das mãos.
Medidas de limpeza e higienização dos ambientes intensificadas.
Adoção de home office para maior parte dos colaboradores administrativos.
Revisão de atividades para redução do número de pessoas envolvidas, evitando
proximidade.
Sinalização da distância segura entre as pessoas em lugares de maior densidade.
Horário de uso do refeitório flexibilizado, de modo a diminuir as aglomerações.
Os colaboradores foram orientados a não permanecerem nos restaurantes após o
término da refeição.
Colaboradores com sintomas da doença deverão passar pelo procedimento padrão de
isolamento por pelo menos 10 dias. Retorno apenas com autorização médica.
Pessoas que apresentarem temperatura corporal acima de 37,5oC não acessam
nossas unidades.
Realização de testes de COVID-19 nos colaboradores das unidades operacionais.
Monitoramento remoto de sintomas de tripulantes das embarcações no período préembarque.
Foi constituído um Comitê de Crise para propor soluções e discutir sobre impactos da
pandemia na Companhia.
As áreas de SMS e médica monitoram as equipes, orientando para exames ou
isolamento em casos de contato com infectados ou suspeitos.
Serviço de telemedicina disponível para todos colaboradores e dependentes da Wilson
Sons.

A segurança e a saúde dos colaboradores, parceiros, clientes e das comunidades onde
atuamos são um valor para nós.
A Companhia não medirá esforços para garantir o melhor e mais seguro ambiente de trabalho.
Seguiremos avaliando continuamente os impactos e monitorando o desenvolvimento da
situação.
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