Informativo aos clientes da Trescal Brasil, relativo a ações sobre a pandemia Covid-19

Informamos a todos os clientes da Trescal Brasil, que estamos tomando as ações preventivas necessárias
em relação a pandemia de Covid-19, adotando internamente os procedimentos de prevenção.
Nossos funcionários já foram treinados e orientados em relação as ações preventivas recomendadas pela
OMS – Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde do Brasil.
A Trescal Brasil já se organizou também para estabelecer um plano de continuidade de negócios, para
manter suas operações, da melhor forma possível, e permitir o atendimento aos seus clientes neste
período de desafios e dificuldades pelo qual todos estão passando, em relação a pandemia de Covid-19.
Contamos também com a colaboração dos nossos clientes, de forma que nos mantenham avisados sobre
as condições de trabalho em suas respectivas empresas, orientações e procedimentos a serem adotados
para terceiros e sobre possíveis situações de risco ou parada, que eventualmente possam acontecer.
Neste espírito de colaboração mútua, estamos solicitando aos nossos clientes, sempre que possível, que
nos enviem seus instrumentos para calibração em nossos laboratórios permanentes, diminuindo desta
forma, riscos devido ao contato entre profissionais das empresas durante visitas de atendimento.
Gostaríamos de complementar, para não causar desconforto ou constrangimento nas relações com
nossos usuários, que nossos funcionários foram orientados a não cumprimentar funcionários de clientes
com apertos de mão ou outro tipo de contato físico, visto se tratar de medida de prevenção contra
transmissão. Eventualmente nossos funcionários poderão comparecer visitando nossos clientes fazendo
uso de máscaras especiais, não por estarem com algum sintoma, mas sim preventivamente.
Informamos também, que todos os nossos equipamentos de trabalho estão sendo limpos e higienizados
regularmente.
Estamos monitorando nossas equipes e nenhum funcionário com sintomas ou com potencial de
contaminação pelo Covid-19 será enviado para o trabalho, pois seguiremos as orientações de isolamento
ou quarentena, sempre que necessário.
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