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Informações para visitantes na Johnson Controls 

O novo Coronavírus (COVID-19) tornou-se notícia nas primeiras páginas em todo o mundo e como existe 

um risco de contaminação, implementamos uma série de medidas preventivas e pró-ativas adicionais para 

minimizar a potencial exposição e cumprir com o nosso compromisso com a saúde e a segurança de todos 

os colaboradores, contratados e visitantes de nossas instalações, 

Esta carta explica as medidas implementadas e o que se espera de todos os colaboradores e visitantes 

nas instalações da Johnson Controls.  

● A Johnson Controls solicita que todos os visitantes, sócios e parceiros comerciais, como empreiteiros 

e fornecedores, cumpram com as diretrizes de saúde pública aplicáveis ao COVID-19. Para mais 

informações, consulte o site do Ministério da Saúde. 

● Se você visitou uma região onde ocorreu um surto de COVID-19 (por exemplo, China, Itália, Espanha, 

etc.) ou esteve próximo à uma pessoa que pode estar infectada pelo vírus, você não deve visitar as 

instalações da Johnson Controls por um período de pelo menos 14 dias após deixar a região afetada 

ou do último contato com uma pessoa que possa ser portadora do vírus.  

A Johnson Controls pode solicitar aos visitantes de qualquer uma de suas instalações que confirmem 

o cumprimento desses requisitos antes de conceder uma autorização de acesso 

● Se você visitou uma região onde não existe o surto de COVID-19, você não deve visitar as instalações 

da Johnson Controls por um período de pelo menos 7 dias após deixar a região. 

● Para cumprir com o nosso compromisso com a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, 

implementamos um guia para todos os colaboradores com ações preventivas que podem ser tomadas 

para minimizar o risco de infecção. Essas diretrizes incluem higienização das mãos, higiene respiratória 

e o protocolo de proteção da boca ao tossir, para impedir a transmissão de um vírus contagioso.   

Como medida preventiva adicional, a frequência das atividades de limpeza e saneamento em nossas 

instalações em todo o mundo está sendo aumentada para minimizar o risco de exposição à medida que 

a situação evolui.  

 

Recomendamos que consulte profissionais de saúde ocupacional e/ou de saúde pública caso precise de 

mais orientações. 

Observe também que as localidades da Johnson Controls estabelecidas em regiões com o surto de COVID-

19 confirmado podem ter implementado controles ou restrições adicionais, a fim de minimizar quaisquer 

riscos para nossos colaboradores durante suas atividades diárias, e também apoiar aos esforços de saúde 

pública para conter o vírus. 

Caso tenha alguma dúvida sobre as Políticas da Johnson Controls, entre em contato com seu representante 

de contratos ou compras. 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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Na Johnson Controls, estamos comprometidos com a saúde e a segurança de todos os nossos 

colaboradores, clientes, parceiros, sócios e comunidades a que servimos. À medida que a situação em 

torno do COVID-19 continue evoluindo, podem ser necessárias restrições ou controles adicionais para 

minimizar os riscos associados ao vírus. Sabemos que podemos contar com o seu apoio para cumprir com 

essa responsabilidade. 

 

Atenciosamente, 

Johnson Controls 

Brasil 

 


