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1. INTRODUÇÃO 

 

Em razão da atual situação mundial provocada pelo Covid-19 e atentos 

às recomendações do Ministério da Saúde, a Mercur criou um comitê de trabalho 

para acompanhar a situação e tomar decisões coerentes e assertivas perante os 

públicos com os quais se relaciona.  

Este plano foi desenvolvido com base nas recomendações do Ministério 

da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Conforme a Fundação, 

ainda há muitas lacunas no conhecimento sobre a epidemiologia e o quadro clí-

nico do coronavírus. Desta forma, este material está em constante atualização. 

À medida que novas informações surgirem, será acrescentado a ele novas ori-

entações. 

O objetivo do Plano de Contingência Mercur diante do coronavírus é 

orientar os públicos de contato da empresa sobre a forma de agir e de trabalho 

da Mercur frente ao cenário vigente. 
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2. ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES MERCUR 

Neste item, as informações estão organizadas conforme a cronologia 

das decisões tomadas pela empresa. 

 

27 de fevereiro de 2020 

Desde o surgimento do vírus no Brasil, no dia 27 de fevereiro de 2020, 

a Mercur desenvolveu materiais informativos sobre o coronavírus, conforme 

você pode verificar no ANEXO 1 e ANEXO 2. 

 

02 de março de 2020 

Atenta à evolução do vírus, no dia 02 de março de 2020 a empresa ado-

tou novos cuidados e combinados: 

• Não tomar chimarrão nas dependências da empresa; 

• Suspensão das viagens aéreas por 60 dias; 

• Priorização do uso de ferramentas para realização de reuniões e 

eventos a distância; 

• Recomendação de utilização de luvas para colaboradores locais 

com o objetivo de evitar a contaminação no manuseio de materiais nos pontos 

de vendas; 

• Antecipação da vacina da gripe para todos os colaboradores. 

Além disso, reforçou os cuidados com a higienização e distribuição de 

álcool gel em determinados pontos na empresa. Os materiais de comunicação 

estão disponíveis no ANEXO 3 e ANEXO 4. 

 

17 de março de 2020 

Desde que a situação foi classificada como uma pandemia, no dia 11 de 

março de 2020, a Mercur vem reavaliando suas práticas frente a este cenário. 
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No dia 17 de março de 2020, algumas medidas preventivas foram toma-

das considerando a Lei 13.979/2020, que prevê orientações para enfrentar o 

surto de coronavírus, e o nosso posicionamento organizacional, que considera o 

cuidado com as pessoas e a preservação à vida, tais como os listados a seguir. 
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3. MEDIDAS ADOTADAS PELA EMPRESA 
 

Afastamento do trabalho 

_Todos os colaboradores que possuem idade acima de 60 anos; 

_Todos os colaboradores que se encontram em situações específicas de saúde, 

conforme prevê a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A Lei 13.979/2020 orienta que nestes casos o motivo do afastamento 

será considerado como falta justificada, o que não impacta no salário do colabo-

rador. 

 

Outras situações de afastamentos temporários 

_Colaboradores que são impactados pela paralisação das escolas pre-

cisam combinar com o gestor da sua área a melhor forma de conduzir a situação. 

Quando necessário o afastamento, as horas serão descontadas do banco de 

horas.  

_Colaboradores em contato com pessoas que estejam com suspeita do 

vírus, devem se ausentar do trabalho por no mínimo 07 dias, sem prejuízo da 

sua remuneração. Não apresentando os sintomas e com avaliação médica, o 

trabalhador retornará as suas atividades. Caso apresente algum sintoma relativo 

ao vírus, o prazo de retorno ao trabalho será reavaliado. 

_Colaboradores que viajaram e estiveram em locais de grande aglome-

ração de pessoas (como aeroportos, rodoviárias etc.), especialmente advindos 

de outros países, deverão se afastar por até 07 dias, sem prejuízo da sua remu-

neração. Não apresentando os sintomas e com avaliação médica, o colaborador 

retornará as suas atividades. Caso apresente algum sintoma relativo ao vírus, o 

prazo de retorno ao trabalho será reavaliado. 
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Suspensão de eventos  

_Cancelamento de eventos no Laboratório de Inovação Social da Mercur.  

_Cancelamento de eventos externos que envolvam os colaboradores da Mercur. 

O prazo para retorno das atividades será avaliado a partir do cenário 

brasileiro frente ao coronavírus.  

 

Medidas coletivas de prevenção nos ambientes da Mercur 

_Priorização do uso de ferramentas online para realização de reuniões a distân-

cia; 

_Realização de reuniões em ambientes bem ventilados ou ao ar livre. Quando 

utilizar salas sem ventilação natural, deixar a porta aberta. 

_Orientação para os colaboradores higienizarem com frequência seus objetos 

pessoais de trabalho. Contribuir, também, para a manutenção de um ambiente 

limpo e seguro em áreas comuns, tais como salas de café e espaços de convi-

vência. 

_Orientação para os colaboradores otimizarem seu horário de lanche, evitando 

aglomeração de pessoas. 

_Reorganização dos horários de almoço, a partir de grupos menores, no intuito 

de evitar aglomeração de pessoas no mesmo ambiente. 
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4. DÚVIDAS REFERENTE AO CORONAVÍRUS 
 

Estou com sintomas do coronavírus, o que fazer? 

Os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 de colaboradores da 

Mercur deverão ser diagnosticados, tratados e notificados de acordo com as ori-

entações do Ministério da Saúde, além das orientações específicas de cada es-

tado e município. Estas orientações são atualizadas constantemente e o docu-

mento mais recente, disponível em www.saude.gov.br, e avise o setor de Medi-

cina do Trabalho da Mercur por meio do contato (51) 9.9163-2255. 

Para colaboradores que trabalham na Mercur em Santa Cruz do Sul: 

conforme orientação do Ministério da Saúde e a Cartilha do município de Santa 

Cruz do Sul, você deve ficar em isolamento domiciliar e ligar para a Vigilância 

Epidemiológica pelo telefone 3715-1546. Só vá a unidades de saúde se estiver 

com sintomas mais graves. 

Contatos das operadoras de planos de Saúde da Mercur: a Unimed 

VTRP criou um canal para que os clientes recebam orientações médicas sobre 

o coronavírus, sem sair de casa. É o Disque Coronavírus Unimed: 0800 940 78 

00. Você pode ligar e saber informações de como agir no caso de suspeito do 

vírus. Para os colaboradores que usam o Bradesco Saúde, o contato é 0800 701 

2700. 

 

Fui diagnosticado com coronavírus, o que fazer? 

Os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 de colaboradores da 

Mercur deverão ser diagnosticados, tratados e notificados de acordo com as ori-

entações do Ministério da Saúde, além das orientações específicas de cada es-

tado e município. Estas orientações são atualizadas constantemente e o docu-

mento mais recente, disponível em www.saude.gov.br, e avise o setor de Medi-

cina do Trabalho da Mercur por meio do contato (51) 9.9163-2255.  

 

http://www.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
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Como me manter atualizado sobre as movimentações da Mercur re-
ferente ao coronavírus? 

Teremos uma lista de transmissão via whatsapp. Neste espaço a Mercur 

disponibilizará informações referentes a empresa frente ao cenário do coronaví-

rus.  

No site da empresa (https://www.mercur.com.br/noticias/coronavirus) é 

possível encontrar o Plano de Contingência Mercur com recomendações e ori-

entações a todos os públicos que se relaciona. 

 

https://www.mercur.com.br/noticias/coronavirus
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 


