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MANTER OS TRABALHADORES DA CADEIA DE APROVISIONAMENTO
SEGUROS DURANTE UMA PANDEMIA
Os recursos humanos formadossão o bem mais valioso na cadeia de
aprovisionamento. É importante reforçar os princípios básicos para
impedir que você e terceiros contraiam ou propaguem a COVID-19,
através de lavagem das mãos, distanciamento social (mantendo dois
metros de distância de outras pessoas) e tapando a boca com o
antebraço quando tossir ou espirrar.
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Além disso, eis algumas sugestões para manter a equipa de saúde segura
e, ao mesmo tempo, realizar actividades de logística.

DÊ prioridade às necessidades dos socorristas e profissionais de saúde e posteriormento as dos funcionários de logística durante
o cumprimento das requisições, distribuição de bens ou revisão de protocolos.

INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA:
INCENTIVE os funcionários a lavar as mãos
regularmente com lembretes verbais e escritos. Sempre
que possível, adicione pontos de lavagem das mãos.
AFASTE ao máximo as estações de trabalho para permitir
que os funcionários mantemham uma distância mínima
de dois metros entre si. Considere uma reconfiguração
das salas de descanso para permitir mais espaço para
distanciamento social. Incentive os funcionários a fazer
pausas no exterior e a escalonar os tempos de descanso
quando for possível.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA:
REPOSICIONE o equipamento de proteção individual
(EPI) para proteger áreas do armazém. Trate estes artigos
como produtos de elevado valor e restrinja o acesso em
conformidade.
REVEJA e reforce os protocolos de segurança para todo
o armazém.

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PADRÃO:
CONSIDERE evitar “escolher e embalar” distribuindo
produtos nas caixas existentes. Isto poderá exigir
comunicação na cadeia de aprovisionamento, mas vai limitar
o tempo que os funcionários passam em grupos, mitigar
o potencial de contaminar todos os artigos e incentivar a
deslocação do produto o mais a jusante possível.

PEÇA aos funcionários 3PL e motoristas para
manterem uma distância de dois metros dos
funcionários do armazém durante a recepção e
expedição de encomendas. As áreas de entrada/saída do
armazém são as mais difíceis para manter um protocolo
de distanciamento social de dois metros. A instalação de
pontos de lavagem das mãos nestas áreas ou próximo
das mesmas é crucial.
PEÇA aos operadores de empilhadores para limparem
o seu equipamento com álcool ou desinfetante e
manterem-no limpo. As ferramentas utilizadas com
frequência também devem ser limpas diariamente.
Pode ser pedido aos funcionários de limpeza para
aumentarem os turnos e limparem regularmente as
superfícies de contacto frequente.
NÃO restrinja a capacidade dos funcionários cuidarem das
suas necessidades pessoais ou familiares. Se as atuais
políticas proibirem a utilização de telemóveis, pense em
revê-las para permitir aos funcionários comunicar com
a família e prestadores de cuidados com crianças,
conforme necessário
NÃO convoque reuniões ou ajuntamentos desnecessários.
NÃO peça aos funcionários para virem trabalhar se disserem
que estão doentes. Peça aos funcionários para se
autoisolarem se estiverem em contacto com uma pessoa
confirmada ou suspeita de estar infetada com COVID-19.

CONTACTE PSMHSSOperations@ghsc-psm.org se tiver dúvidas sobre os protocolos de segurança.

