Programa de Suporte à Operação COVID-19
Melhore a Segurança da sua Operação
A disseminação da nova pandemia de coronavírus (COVID-19) está a afetar cada um de nós. Na Diversey Consulting, acreditamos
que quer pela nossa experiência, quer pelo nosso conhecimento podemos apoiar na proteção de vidas, mantendo a segurança e
eficiência operacional de cada organização.
Nessa perspetiva, a nossa equipa de especialistas desenvolveu o Programa de Suporte à Operação COVID-19 para apoiar a sua
organização a preparar-se para as novas circunstâncias, com foco no comportamento das pessoas e com o objetivo de proteger a sua
equipa e os seus clientes, limitando as possibilidades de propagação de uma infeção.

Introdução
Com base nas melhores práticas dos protocolos internacionais para prevenção de infeções e com a nossa experiência profissional, a
Diversey Consulting desenvolveu o Programa de Suporte à Operação COVID-19 em três etapas, que inclui:

Etapa 1 / Definição do Protocolo
O Manual de Prevenção de Infeções Covid-19 fornece uma descrição detalhada para operações seguras em todas as áreas de
negócios. Inclui:

•
•
•

Manual Técnico
Lista de Verificação para auditoria interna
Documentos de suporte e instruções

Etapa 2 / Implementação do Protocolo
Curso de formação on-line, abordando todos os pontos do protocolo e assegurando que os principais elementos sejam amplamente
explicados e apresentados didaticamente.

•

Após a conclusão do curso, é emitido um certificado de formação profissional para os formandos que concluam o curso com
aproveitamento.

(*) Após a avaliação das necessidades específicas de cada operação,
o protocolo e o curso podem ser ajustados.

Etapa 3 / Verificação
Por auditoria a realizar pela Diversey Consulting com recurso a check-list desenvolvida para este programa.

•

Processo de auditoria com forte abordagem de coaching e com o objetivo de avaliar o melhor procedimento para situações
específicas e garantir que as organizações estejam seguras.

•
•

O relatório da visita será apresentado com resumo das conformidades.

•

Será entregue em cada auditoria um Certificado que atesta a conformidade de implementação do protocolo.

Reunião com a equipa de gestão para rever todos os pontos, indicar um plano de ações corretivas a implementar e definir
prioridades.

(*) a cada unidade é atribuído a um consultor específico para suporte e recomendações contínuo.
(**) deve ser definido um plano de controlo analítico como parte da etapa de verificação.

Os nossos valores:
Orientação Especializada

Os nossos consultores tem formação e experiência em prevenção de infeções (veterinários, microbiologistas, etc…). Formados
especificamente em medidas internacionais de prevenção ao Covid-19 e orientações locais.

Capacidade Global

We specialize in multi-site international partners, providing support to large companies across the globe.

Competências Locais

Consultores locais para garantir que os requisitos legais e orientações locais são cumpridas.

Conhecemos o seu negócio

Somos prestadores de serviços de Segurança Alimentar e de Gestão de Risco.

Melhoria Contínua
Os nossos serviços estão continuamente a ser atualizados com novas orientações da OMS, CDC e conhecimentos do mundo
científico e operações de negócio.
“A melhoria contínua é melhor que a perfeição tardia”
Mark Twain

(*)Eventualmente, a pandemia de Covid-19 terminará, mas as operações
que seguem a nossa orientação adquirirão um conhecimento sólido na
gestão de crise relacionadas com infeções.
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