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ORIENTAÇÕES PARA CONTINUIDADE OPERACIONAL 

Ref.: COVID-19 

 
O QUE É UMA PANDEMIA? 

Pandemia é uma epidemia de doença infecciosa que se espalha em toda a população 
localizada em uma grande região geográfica como, por exemplo, um continente, ou mesmo 
no planeta. 

 

POR QUE DEFINIR PLANO ESPECÍFICO PARA PANDEMIA? 

A manifestação de doenças infecciosas requerendo a quarentena estendida e a isolação de 
grande porcentagem da população pode afetar significativamente o mercado. Independente 
do modelo de negócio, uma pandemia poderia afetar todas as partes do negócio. As 
consequências e o impacto podem ser os mais diversos, devido ao rompimento da cadeia 
de suprimentos, ao absenteísmo prolongado do trabalhador, até mesmo mortes. 
 

O QUE FAZER? 

Identificar a vulnerabilidade de seus processos e minimizar os impactos adversos que uma 
pandemia em seu ramo de atividade e evitar a aceleração do processo de propagação de 
uma pandêmica. 
 

COMITÊ PANDEMICO 

Revisar vulnerabilidades específicas do negócio, planos de desenvolvimento e 

implementação de mudanças necessárias. O comitê inclui representantes de todas as áreas 

da empresa. Liderado por membro de alto nível hierárquico, conselheiro médico 

infectologista, executivo de recursos humanos e segurança do trabalho, representante das 

unidades de comunicação, operações e relacionamento com o cliente. 

o Monitorar severidade, extensão e níveis de alerta; 

o Desenvolver protocolo técnico de tratamento e acompanhamento; 

o Acompanhar capacitação da equipe; 

o Realizar triagem, por meio do acompanhamento de EA; 

o Identificação de processos e funções críticas e vulneráveis; 

o Determinação dos processos podem funcionar automaticamente, com necessidade 

mínima para suportar os trabalhadores;  

o Determinação de processos que podem ser controlados remotamente;  

o Ajuste de programações de trabalho a fim de minimizar o contato entre os 

empregados para os processos que devem funcionar normalmente com o número 

usual de empregados, ajustar as programações de trabalho a fim minimizar o 

contato entre empregados (processo ou nos turnos de trabalho). 

 

FORNECEDORES E CLIENTES CRÍTICOS 

Preocupações com relação à cadeia de fornecimento não são específicas às pandemias. São 

necessários: 

o Revisão do inventário dos materiais e determinação de tempo de reposição em 

estado de alerta;  

o Identificação dos processos críticos que podem continuar em operação se as 

cadeias de fornecimento forem interrompidas. 
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o Revisão da disponibilidade de fornecedores alternativos; 

o Avaliar a necessidade de armazenar uma pequena quantidade das mercadorias mais 

críticas, a fim de minimizar os impactos no processo ou mesmo sua total 

interrupção. 

o É essencial determinar quais clientes nos consideram como como um fornecedor 

crítico, de modo a destinar recursos para suportá-los.  

 

COLABORADORES ESSENCIAIS OU ESPECIALISTAS 

Identificar os empregados críticos ou especialistas que devem ser protegidos e mantidos é 

crucial para a continuidade dos negócios. 

o Definição de empregados críticos para proteção por meio de isolamento trabalho 

remoto;  

o Investimento treinamento cruzado para difundir o conhecimento e expandir a 

capacidade de execução por diversos membros da equipe; 

o Avaliação de trabalhadores temporários ou extensão de rede de prestadores;  

o Estabelecimento do canal oficial para orientações e comunicação de sintomas; 

o Triagem do colaborador pela equipe de infectologista; 

o Mobilização de processos críticos entre unidades de negócios; 

o Instalação de Central de Urgência em unidade de transição; 

o Adaptação de infraestrutura de tecnologia para aumento da capacidade de trabalhos 

remotos (sistemas, central telefônica, hardware);  

o Realização de testes para operação remota. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS  

Todos os funcionários deverão receber formação sobre a monitorização e vigilância da 

infecção por COVID-19: 

o Precauções padrão para higienização de mãos; 

o Controle e prevenção da transmissão de doenças infecciosas pelo ar e gotículas; 

o Orientação no domicílio sobre procedimentos de limpeza e desinfecção de forma 

consistente e correta, incluindo zonas de contato frequente;  

o Orientação de todos os familiares em contato com pacientes sobre etiqueta 

o respiratória e lavagem frequente de mãos;  

o Triagem de familiares com contato com o paciente de forma a restringir visitas de 

pacientes com sintomas respiratórios e ou viagem para países considerados de 

risco; 

o Avaliar criteriosamente necessidade de remoção para consultas eletivas; 

o Considerar realocar funcionários com alto risco para complicações da infecção 

respiratória aguda por COVID-19 e manter escala de contingência no caso de 

licença médica por contaminação entre funcionários e ou isolamento por suspeita 

de contaminação. Manter uma equipe para eventual falta de pessoal de forma a não 

haver falhas na escala; 
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o Qualquer infecção suspeita ou confirmada por COVID-19 de familiares ou 

funcionários deve ser imediatamente relatada ao responsável médico e notificada 

para autoridade sanitária para que as precauções sejam imediatamente tomadas; 

o Caso haja suspeita e ou confirmação de algum paciente sob os cuidados da Dalben, 

deverão ser iniciados os protocolos de precaução padrão Anvisa e Ministério da 

Saúde.  

 

 

ANEXOS 

Consultar protocolos, normas e rotinas, fluxos de atendimento, monitoramento, de 

medidas de prevenção e controle. 
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