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Plano de Contingência  
Coronavírus (COVID-19) 

 
 
    Com o objetivo de combater, evitar a propagação do vírus no Brasil e eliminar/mitigar os riscos aos 
    quais nossos colaboradores e parceiros estão expostos, a Toledo do Brasil está adotando medidas de 
    prevenção e tomando ações, com base nas orientações obtidas das autoridades públicas, dos espe- 
    cialistas da área da saúde etc., conforme segue: 
 

Reunião frequente (via Teams) do Comitê de Ações - Covid-19 (Diretoria, Gestores e Médica do Trabalho), com 
o objetivo de atualizar e tomar medidas de prevenção e ações relacionadas à saúde e segurança dos 
colaboradores e dar continuidade ao fornecimento dos nossos produtos e serviços; 
 

 
 

Orientação frequente aos colaboradores sobre os principais sintomas, complicações, tratamento e transmissão 
da Covid-19; 

Orientação frequente aos colaboradores sobre as medidas de prevenção: 
 Lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia; 
 Higienizar as mãos com álcool em gel diariamente; 
 Evitar aglomerações, lugares fechados e contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas 

da doença (febre, mal estar, dor no corpo, coriza, dor na garganta, tosse e falta de ar); 
 Não compartilhar objetos de uso pessoal; 
 Cobrir nariz e boca ao tossir/espirrar. Utilizar lenço descartável para a higiene nasal; 
 Evitar tocar a mucosa dos olhos, boca e nariz; 
 Se possível, evitar visitas a pessoas idosas ou do grupo de risco. Devemos tomar cuidado para não levar 

algo indesejado para elas; 
 Evitar viagens, principalmente internacionais; 
 Evitar cumprimentos (beijo, abraço e aperto de mão); 
 Ligar imediatamente para o setor Medicina do Trabalho ou para o RH, se alguém em sua família/de seu 

convívio estiver infectado;  
 Não suspender medicamentos de uso contínuo etc. Havendo dúvidas em relação ao uso de medicamentos, 

consultar seu médico; 
 Usar protetor facial ou máscara de tecido nas instalações da empresa, do cliente e do fornecedor (quando 

estes não fornecerem máscara); 
 Higienizar o protetor facial (no mínimo 2 vezes ao dia) com um pano embebido em álcool etílico. 
 Ao retirar o protetor facial, não tocar no rosto com as mãos; 
 Higienizar os EPIs e o posto de trabalho frequentemente com um pano embebido em álcool etílico; 
 Manter distância de 2 metros do(s) colega(s) de trabalho nas instalações da empresa e, principalmente, no 

restaurante; 
 Usar obrigatoriamente a máscara e/ou o protetor facial ao adentrar na empresa (Toledo do Brasil) ou 

nas empresas que serão visitadas; no posto de trabalho; nas dependências da Toledo do Brasil e no 
transporte residência/trabalho/residência. 

 
 

Remanejamento dos horários de almoço, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas no restaurante; 
 

mar a ago/2020 - Suspensão da Ginástica Laboral, DDS (Diálogo Diário de Segurança) e Fisioterapia, com o obje-
tivo de evitar aglomerações; 

 

Suspensão de eventos internos e externos, auditoria de clientes na Toledo do Brasil, treinamentos 
presenciais ministrados aos técnicos, treinamentos in company, treinamentos da Brigada de Emergência, 
auditorias internas nas filiais etc.;   

Antes da realização de qualquer evento, os responsáveis deverão consultar o setor Medicina do Trabalho/ 
RH para análise e autorização ou não da realização. 
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Limitação de viagens nacionais. Optamos por utilizar os recursos de videoconferência e e-mail; 

Suspensão de visitas e prestação de serviço de terceiros, salvo em casos emergenciais; 

Suspensão/cancelamento de viagens internacionais; 

Não participação dos colaboradores em feiras, congressos, seminários, workshops etc. (ambientes onde há 
aglomeração de pessoas, de origens diversas); 

Realização de reuniões virtuais, com número reduzido de pessoas; 

Disponibilização de álcool em gel em pontos estratégicos da empresa; 

Disponibilização de protetor facial/máscara de tecido aos colaboradores (matriz e filiais) para uso diário nas 
dependências da empresa e em visita/a serviço em clientes e fornecedores (que não disponibilizam máscara); 
 

mar a ago/2020 - Fornecimento de máscaras de tecido aos colaboradores da Toledo do Brasil que utilizam ôni-
bus fretado da empresa e transporte público; 
 

Higienização mais frequente no restaurante, nos escritórios, elevadores, banheiros, linhas de montagem e 
produção; 
 

Disponibilização de técnicos para execução de trabalho nas instalações dos clientes, orientados a seguir as 
instruções de prevenção transmitidas pela Toledo do Brasil e pelos clientes; 
 

Reforço do estoque de peças nas filiais e em poder dos nossos técnicos;  

Equipes disponíveis, em nossas unidades e em home office, para atender aos chamados / solicitações dos 
nossos clientes; 
 

Redução da jornada de trabalho e salário (abril, maio e junho/2020); 

Home office para os colaboradores não operacionais; 

Redução de colaboradores trabalhando na empresa (grupos trabalhando em dias alternados), objetivando manter 
as operações em funcionamento; 
 

Afastamento ou férias para os colaboradores enquadrados no grupo de risco; 

Atendimento, via telefone, aos colaboradores que estejam com suspeita de contaminação ou que tiveram 
contato com alguém (de seu convívio) que esteja infectado, a fim de dar as instruções médicas necessárias; 
  

abr/2020 - Vacinação contra a gripe Influenza H1N1 para os colaboradores da matriz; 

 

Medição diária da temperatura dos colaboradores e de todas as pessoas que têm acesso à Toledo do Brasil 
(matriz SBC); 
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    Acompanhamento frequente da situação econômico-financeira da empresa; 

     

    abr/2020 - Instalação de divisórias de policarbonato sobre as mesas do restaurante para evitar contato muito  
    próximo dos colaboradores durante as refeições; 
 

     

set/2020 - Retorno gradativo de alguns colaboradores, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e 
saúde; 

 

     

    set/2020 - Retorno gradativo da Ginástica Laboral, online, na matriz (SBC), aos colaboradores que estão traba- 
    lhando em home office; 
 
 

     

    set/2020 - Retorno gradativo da Fisioterapia (matriz SBC), com agendamentos e atendimentos reduzidos; 

     

    set/2020 - Fornecimento de máscaras de tecido a todos os colaboradores (matriz SBC) que estão trabalhando 
    presencialmente; 
 

     

    mar/2021 (início) - Retorno gradativo do DSS - Diálogo Semanal de Segurança - com os colaboradores da matriz  
    que estão trabalhando presencialmente; 
     

    mar/2021 (final) - Suspensão do DSS - Diálogo Semanal de Segurança (presencial) com os colaboradores da ma-    
    triz devido ao novo pico da pandemia; 
     

    mar/2021 (final) - Remanejamento do horário de trabalho de alguns colaboradores a fim de promover o distan-    
    ciamento e conter o avanço da Covid-19; 
     

    29, 30, 31/mar e 01/abr/2021 - Antecipação dos feriados de 03.06.2021 (Corpus Christi), aniversário de SBC  
    (20.08.2021), Consciência Negra (20.11.2021) e Corpus Christi (16.06.2022), conforme decreto estabelecido pela 
    Prefeitura de SBC; 
 

     

    abr/2021 - Vacinação contra a Gripe Influenza H1N1 para os colaboradores da matriz; 

     

    jun/2021 - Solicitação da carteirinha de vacinação Covid-19 a todos os colaboradores, controle mensal dos  
    colaboradores vacinados e não vacinados e orientações da Médica do Trabalho aos colaboradores não vacinados; 
 
 

    

    nov/2021 (01 a 30.11) - Retorno de todos os colaboradores que estavam em home office integral ou parcial ao  
    trabalho presencial, exceto os colaboradores da Engenharia de Desenvolvimento devido à reforma do 2o. andar; 
 
 

          

    nov/2021 - Retorno presencial da ginástica laboral (na matriz); 

     

    nov/2021 - Retorno do DSS - Diálogo Semanal de Segurança - na matriz. Para evitar aglomeração, o superior  
    imediato deverá, se necessário, distribuir os participantes em 2 ou mais grupos; 
 
 

     

    nov/2021 - Reabertura das atividades do Grêmio e Espaço Mulher.      
 
 

    

    jan/2022 – O Ministério da Saúde reduziu para 7 (sete) dias o isolamento de pessoas infectadas por Covid-19  
    (casos leves e moderados da doença) desde que não tenham apresentado sintomas respiratórios e febre há pelo  
    menos 24 horas e que não tenham usado antitérmicos. 
    As pessoas que realizarem testagem (RT-PCR ou teste rápido de antígeno) para Covid-19 com resultado negativo  
    no 5º dia poderão sair do isolamento antes do prazo de 7 dias, desde que não apresentem sintomas respiratórios 
    e febre há pelo menos 24 horas e não tenham usado antitérmicos. Se o resultado for positivo, é necessário per-   
    manecer em isolamento por 10 dias a contar do início dos sintomas. 
    Em qualquer das situações acima, o setor Medicina do Trabalho deve ser informado imediatamente; 
 
     

    fev/2022 - Retorno dos colaboradores da Engenharia de Desenvolvimento ao trabalho presencial a partir de  
    14.02.2022;     
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    fev/2022 – Campanha de vacinação contra a gripe Influenza Tetravalente na matriz;     
 

     

    jun/2022 – Devido à média móvel dos casos de Covid-19 em alta, o RH recomendou o uso de máscaras na matriz  
    e solicitou aos colaboradores que redobrassem a atenção com os cuidados, principalmente nos locais fechados  
    (nos setores, no restaurante) e reforçou o uso obrigatório de máscaras no ambulatório médico, nos ônibus freta- 
    dos, nos serviços de saúde, no transporte público e respectivos locais de acesso (estações de trem e metrô). 
    Também orientou às filiais que seguissem os procedimentos definidos pelos governos e prefeitos de cada muni- 
    cípio.  
   
 

        

    set/2022 - Retirada das divisórias de policarbonato das mesas do restaurante, de orientações/sinalizações sobre     
    distanciamento e de cartazes sobre a Covid-19;   
 

out/2022 – O uso de máscaras deixa de ser obrigatório nas dependências da Toledo do Brasil, no ambulatório 
médico e nos ônibus fretados.   

 

 
 
 

As atividades da Toledo do Brasil - fabricante de balanças, sistemas de pesagem, peças e serviços - foram 
consideradas pela Abimaq (Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos) e pelo Sindimaq (Sindicato 
Nacional da Indústria de Máquinas) como sendo essenciais para a sociedade, pois fornecemos produtos  para 
segmentos também considerados essenciais por impactarem diretamente na saúde: hospitais, laboratórios, 
indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, comércios varejistas, armazenagem e transporte de 
alimentos e remédios etc.  

Informamos que a fábrica, as filiais (escritórios de vendas e serviços), a administração e a assistência 
técnica da Toledo do Brasil estão operando normalmente, na medida do possível. 

Mesmo diante do cenário que estamos enfrentando, continuaremos atendendo aos nossos clientes. 
 

De acordo com novas informações das autoridades públicas, dos especialistas em saúde e da mídia, seguiremos 
atualizando nosso Plano de Contingência e mantendo nossos colaboradores e parceiros informados. 
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