COVID 19
COMUNICADO GRUPO JAJA/Prontigraf/Bestgraf/Solprint
O GRUPO JAJA tem adotado as orientações transmitidas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pela Direção-Geral da Saúde (DGS), com a
divulgação de informação nos espaços públicos das empresas.
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De acordo com a empresa, foi definida uma zona de isolamento para
colaboradores e procedimentos internos para identificação, tratamento e
encaminhamento de casos suspeitos, bem como foi disponibilizada máscaras
cirúrgicas, luvas e sprays desinfetantes para uso diário e para casos suspeitos.
Além de um reforço do planeamento de higienização e limpeza das superfícies
mais manuseadas e medidas de desinfeção, o Grupo JAJA tem identificado os
trabalhadores que poderão ter maior risco de infeção pelo Covid-19, “como os
comerciais e todos os trabalhadores que tenham contacto direto de atendimento
ao público”.
Após avaliar as atividades imprescindíveis na empresa e os recursos
essenciais para as manter, recorremos a formas alternativas de trabalho, como o
teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências, assim como o acesso remoto
dos clientes. Para este efeito, reforçamos as infraestruturas tecnológicas de
comunicação e informação, através do “home work” os nossos comerciais e
técnicos estão à disposição dos clientes e em caso de extrema necessidade
deslocam-se ao cliente tendo em atenção as indicações da segurança emanadas
pela DGS.
Para restringir o contacto direto com os casos suspeitos que possam surgir,
criamos áreas de isolamento com ventilação natural de acordo com as diretrizes
da DGS e da OMS.
Internamente organizamos o trabalho de forma a que os colaboradores
mantenham a máxima distancia entre si e com horários de entrada e saída
desencontrados.
Aos visitantes e às solicitações de entrevistas perguntamos:






Viajaram para o estrangeiro recentemente, qual o país?
Estiveram com alguém que tenha estado no estrangeiro, qual o país?
Contactaram com alguém infetado e /ou com alguém que tenha estado em
contacto com alguém, infetado?
Está informado acerca do COVID 19?
Solicitamos a suspensão das visitas e a sua substituição por contacto por via
digital ou telefonicamente
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O GRUPO JAJA tem seguido um plano com “vista a reforçar a limpeza e
desinfeção dos diferentes locais”.
Toda a informação detalhada relativamente aos procedimentos de prevenção,
controlo e vigilância em empresas pode consultar aqui. https://covid19.minsaude.pt/
A DGS continua a trabalhar em estrita articulação com a OMS, o ECDC (Centro
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças) e a Comissão Europeia de forma
a harmonizar as medidas de prevenção e contenção da doença.
Sugerimos a consulta dos Materiais de Divulgação (https://covid19.minsaude.pt/materiais-de-divulgacao/ ) e partilha com os vossos Colaboradores.
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Em caso de dúvida, sugerimos a consulta regular do site da DGS dedicada à
temática e respetiva divulgação (https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx ).
De modo complementar, a Associação Empresarial de Portugal criou uma linha
telefónica direta – 808221919 - que funciona oito horas por dia, entre as 9 e as 17
horas, para informar e apoiar as empresas, nomeadamente as micro, pequenas e
médias empresas, na implementação das medidas de contenção do Covid-19.
Assim e para evitar aumentar a Cadeia de contágio e conter ao máximo a
epidemia, o Grupo JAJA solicita a todos os clientes, fornecedores e colaboradores
que tentem fazer o contacto por via digital e telefonicamente. Neste sentido vimos
por este meio enviar os nossos contactos:
1. Contactos da empresa: 252 860370 / 962731426 Email: contact@jaja.pt


Alexandrina Andrade



Ana Leão



Vitor Oliveira: Telefone: 919273688 email:Bestgraf.etiquetass@gmail.com

2. Contactos dos técnicos/comerciais:


Marco Coimbra: Telefone: 966778484 email: marcocoimbra@prontigraf.pt



Miguel Barroso: Telefone: 966778483 email: miguelbarroso@prontigraf.pt



Carlos Gomes: Telefone: 969018786 email: cmgomes@prontigraf.pt



Nelo Ferreira: Telefone: 932664445 email: solprint@jaja.pt

3. Site do GRUPO : https://www.jajaprintingsolutions.com/contact.html
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