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Informações complementares para clientes em relação às ações de contenção do surto de 

COVID-19 

 
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 (Coronavírus) continue evoluindo, é importante estarmos preparados para lidar com o 

impacto do vírus. 

 

A Johnson Controls está implementando ativamente uma série de planos de contingência locais e regionais 

em todo o mundo para garantir que nossas equipes estejam disponíveis para apoiar e atender às 

necessidades de nossos clientes e outras partes interessadas, sem esquecer que a saúde e segurança 

dos nossos colaboradores continuam sendo uma prioridade. 

 
Continuamos monitorando a situação e estamos preparados para responder imediatamente à medida que 

ocorrem mudança, para que os planos descritos neste documento sejam continuamente revisados e 

atualizados conforme necessário. 

 

Viagem 

 

Como medida proativa e preventiva, a Johnson Controls decidiu restringir todas as viagens aéreas dos 

nossos colaboradores, internacionais e domésticas, que não sejam críticas para o cliente ou para os 

negócios. Essa decisão proativa foi tomada para garantir o cumprimento das diretrizes da OMS, 

Organização Mundial de Saúde,  sobre viagens a países restritos, mantendo nosso foco centrado na política 

da Johnson Controls de Zero Dano (Zero Harm) a fim de minimizar quaisquer riscos para nossos 

colaboradores, e também apoiando aos esforços de saúde pública para conter o vírus. 

 

Planejamento de continuidade de negócios 

 

As equipes de planejamento de continuidade de negócios foram ativadas de maneira regional em todas as 

empresas e filiais da Johnson Controls. Continuamos considerando a segurança e o bem-estar dos nossos 

colaboradores como nossa principal prioridade, e as nossas equipes de EHS, Segurança e RH estão 

monitorando de forma proativa as mudanças regionais relacionadas ao COVID-19. Em cada uma de nossas 

unidades de negócios e regiões foram implementados medidas estratégicas massivas como parte dos 

nossos planos de continuidade de negócios padrão, com a finalidade de proteger a nossa equipe, clientes 

e visitantes e garantir que medidas de precaução apropriadas sejam tomadas. 

Contenção 

Solicitamos que os colaboradores que foram potencialmente expostos, independentemente de onde ou 

como, reportem imediatamente. Além disso, também fornecemos orientações a todos os nossos líderes, 

equipes de recursos humanos e colaboradores sobre processo a seguir posteriormente. O colaborador 

potencialmente exposto deve obter assistência médica para ser examinado e testado adequadamente 

quanto à infecção por COVID-19. As medidas de controle para evitar uma maior propagação incluirão, 
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conforme apropriado: desinfecção completa do local de trabalho, trabalho remoto, quarentena preventiva e 

notificação a todos os contatos internos e externos (incluindo contatos recentes com clientes). 

Visitantes de nossas instalações 

Implementamos novos requisitos para todos os visitantes das instalações da Johnson Controls para garantir 

maior visibilidade dos potenciais riscos. Se você visitou uma região onde ocorreu um surto de COVID-19 

(por exemplo, China ou Itália) ou esteve próximo a uma pessoa que possa estar infectada pelo vírus, 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. 

Higiene e saneamento 

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. 

 

Agradecemos pelo seu apoio, 

 

Johnson Controls 


