Plano de Ações
de 19 de março de 2020

O presente informativo tem por objetivo divulgar aos
colaboradores da Sygo e com o seu público interno e
externo as medidas tomadas para a prevenção da
propagação do vírus COVID-19.

CORONA VÍRUS

JUNTOS VAMOS VENCER MAIS ESTE DESAFIO

AÇÕES DA SYGO

A Sygo, depois da ciência de casos positivos no Brasil,
devido a velocidade de propagação do contágio do
COVID-19 passará, de imediato, a disponibilizar alguns
itens e alternativas visando de forma que a empresa e
os colaboradores se tornem aliados nessa causa.
Simples medidas, aplicada no dia a dia, como lava as
mãos e evitar aglomerações, reduzem o contágio da
doença. Estudos provam que, sem a adoção destas
recomendações os números de casos do corona vírus
podem dobrar a cada três dias.

1. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19
1.1. Materiais de prevenção e contágio do COVID-19
•
•
•
•
•
•

Cartilha com dicas de prevenção;
Cartilha com dicas de prevenção e bem-estar diante do pânico;
Cartilha de prevenção para atendimentos externos a clientes;
Cartilhas com práticas para higienização de áreas de uso comum ou compartilhados;
Vídeos institucionais de ações de combate a prevenção;
Áudios com campanhas de combate ao COVID-19.

1.2. Divulgação dos canais de atendimento
Buscando reforçar a atenção e juntos combatermos o avanço da pandemia, a Sygo reforça formas de
contato on-line, evitando aglomeração de pessoas em nossas lojas.
•
•
•
•
•
•

WhatsAPP
Aplicativos
Site
E-mail
Mídias Sociais
Telefone

A Sygo quer estar cada vez mais próxima de nossos clientes, porém, neste momento
de união para juntos vencermos este desafio, solicitamos que os contatos sejam realizados
Através de nossos canais de atendimento remotos evitando assim, o deslocamento até a empresa.

2. AÇÕES DE PREVENÇÕES
2.1. Trabalho Home Office
Neste primeiro momento a Sygo estará readequando parte de suas equipes para trabalho Home Office,
visando combate da pandemia. Neste primeiro momento, haverá esta modalidade de trabalho para os
seguintes setores e/ou grupos de colaboradores:
•
•
•
•
•
•

CAS (Centra de Atendimento e Suporte);
COP (Centro de Operações);
NOC (Centro de Rede);
Colaboradoras grávidas;
Colaboradoras que tenham filhos menores de dois (2) anos de idade ou portadores de doenças crônicas;
Colaboradores(as) com mais de 60 anos de idade ou portadores de doenças crônicas

2.2. Atendimento ao Público
A partir de segunda-feira, 23 de março de 2020, nossas lojas não estarão realizando atendimento presencial
aos nossos clientes. As portas estarão fechadas com aviso.

2. AÇÕES DE PREVENÇÕES
2.3. Ambiente de Trabalho
• Utilização do ponto digital através do celular do colaborador, evitando o compartilhamento de um único
aparelho para todos colaboradores;
• Disponibilização de borrifadores para higienização dos ambientes de trabalho – lojas e frota de veículos;
• Disponibilização de álcool em gel em nossas lojas e frota de veículos;
• Disponibilização de máscara de proteção aos colaboradores;
• Todos os treinamentos, reuniões, convocações e inspeções de trabalho que possam gerar risco aos
colaboradores com aglomerações de pessoas estão suspensas;
• Viagens para reuniões comerciais, compras, além de viagens da diretoria e do setor administrativo
estão sendo canceladas;
• Suspensão imediata do consumo de chimarrão, tererê, compartilhamento de copos, talheres,
objetos pessoais e outros insumos para evitar a transmissão.

2.4. Cancelamento de processos seletivos e admissões
Tendo em vista as políticas de combate ao COVID-19, a Sygo está suspendendo os processos
seletivos e admissões até a normalização da situação.

2. AÇÕES DE PREVENÇÕES
2.5. Campanhas de Vacinação
Será organizado agenda para que todos colaboradores possam sair durante o seu expediente para
participar da campanha antecipada de vacinação contra gripe H1N1 + cepas virais recentes, conforme
agenda do Ministério da Saúde.

2.6. Em caso suspeito de COVID-19
Em caso de sintomas da doença, o colaborador identificado será afastado para trabalho Home Office
e será realizado o devido acompanhamento.

2.7. Em caso confirmação de COVID-19
Se algum colaborador for confirmado com COVID-19 aqueles que mantiveram contato direto
serão afastados para trabalho Home Office e será realizado o devido acompanhamento.

3. AÇÕES SOCIAIS E DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
3.1. Clientes Públicos e Filantrópicos
A Sygo disponibilizará a estes clientes, adequação aos planos de internet, possibilitando maior
velocidade para a comunicação de alta qualidade auxiliando assim as atividades em prevenção ao COVID-19.

3.2. Clientes Corporativos
Empresas com link dedicado, caso solicitado, terão ampliada sua capacidade de transmissão para
comportar as atividades de colaboradores neste período, para as atividades de Home Office.

3.3. Clientes Varejo
Maioria dos usuários da Sygo, já disponibilizam de acesso de altas velocidades e sem franquia de dados.
Em caso de necessidade de maior velocidade, nos contate para ajustamos o que for necessário durante o
período necessário para prevenção do COVID-19.

3.3. Clientes com serviço indisponível
Referente a manutenções de acesso, em caso de interrupção total, técnicos serão descolados para
verificação no local. Ao chegar, será informado de imediato ao cliente o protocolo adotado
pela empresa, tais como, manter a distância e higienização do local pós execução do serviço.

3.4. Clientes com serviço degradados
Clientes com oscilação nas velocidades de acesso à Internet, receberão atendimento eletrônico
através de acesso remoto para tentar resolver o caso a distância, acompanhamento de
ligações telefônicas e até mesmo WhatsApp.

DUVIDAS
Equipe de Gestão de Crise
É necessário agir rapidamente quando a possibilidade de crise for detectada.
Subestimar o poder de investigação da mídia ou da disseminação “boca a boca” é um erro.
A Equipe de Gestão de Crises assumirá o gerenciamento da situação, determinando as
ações de comunicação mais indicadas ao caso.
Líder: CHARLES THIELE – charles.thiele@sygo.com.br
Operações Estratégicas: ROBERTO THIELE – roberto.thiele@sygo.com.br
Comunicação: RONAN MAIRESSE - ronan.mairesse@sygo.com.br
Jurídico: MATEUS MARQUES – mateus.marques@sygo.com.br

Este plano de ações esta sujeito a alterações diárias conforme necessidade.

