
Petrobras . (/pt) Blog Fatos e Dados

Tweetar

Ampliamos a escala, adotamos quarentena antes do embarque e reduzimos o efetivo

operacional nas nossas unidades offshore.

Como já informado anteriormente, a Petrobras vem monitorando continuamente o

quadro de saúde mundial decorrente da pandemia de Covid-19 e adotando medidas

para proteção de seus colaboradores (próprios e terceirizados), além de prevenção

à disseminação nas regiões onde atua. Em complemento às medidas já adotadas -

como intensificação do teletrabalho em atividades administrativas, monitoramento

de casos suspeitos e ações preventivas pré-embarque - a companhia adotará

imediatamente ações de redução segura de efetivo e ajustes na escala de trabalho

em suas unidades marítimas. São elas:

- Efetivo reduzido ao mínimo necessário em unidades offshore, com garantia da

segurança;

- Escala especial para as equipes que continuarão embarcando, considerando

isolamento prévio de 7 dias em hotel disponibilizado pela Petrobras, 21 dias a bordo

e 14 dias de folga.

Não haverá prejuízo para a remuneração dos trabalhadores. Todos receberão

remuneração normal, inclusive os não convocados para o embarque, e aqueles que

tiverem extensão de seus turnos receberão pagamento de horas-extras,

considerando inclusive o período de isolamento.

Essas medidas reduzirão a circulação de pessoas, as trocas de turno e o número de

voos para plataformas, diminuindo assim a exposição ao risco de contágio.

A companhia está em contato com as entidades sindicais e com as autoridades

governamentais e reavalia diariamente a adoção de novas medidas. Conheça outras

iniciativas já adotadas:

- Intensificamos o teletrabalho em todas as atividades que podem ser realizadas de

forma remota. Também atuam em teletrabalho todas as pessoas do grupo de risco,

em qualquer atividade. Orientamos nossos fornecedores de serviços a tomar as

mesmas medidas.

- Nos locais de embarque, estão sendo aferidas as temperaturas de todos, feita a

anamnese e reforçadas as orientações de saúde. Caso algum colaborador a bordo

apresente sintomas, ele será imediatamente desembarcado e haverá

acompanhamento para todas as pessoas que tiveram contato próximo.

- Pessoas voltando de viagens ao exterior a trabalho ou em férias ficarão em

quarentena, realizando atividades em home-office.

- Suspendemos todas viagens para o exterior. Em território nacional, mantemos

apenas aquelas estritamente necessárias, com todos os cuidados prévios e

orientações de saúde.

(https://www.investidorpetrobras.com.br
/pt/resultados-e-comunicados
/comunicados-ao-mercado)
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- Suspendemos eventos e reuniões presenciais com mais de 20 pessoas e

intensificamos as reuniões online.

- Intensificamos as rotinas de limpeza, o atendimento de saúde e as orientações aos

colaboradores para que todas as medidas preventivas sejam tomadas.

Essas iniciativas preventivas estão alinhadas às recomendações da Organização

Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde e visam a contribuir com os

esforços de toda a população e das autoridades para mitigar os riscos, reduzir a

circulação nos espaços públicos, mantendo as pessoas em suas casas.

Postado em: [Coronavírus]

(https://duvidasgasolina.hotsitespetrobras.com.br/)

(http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-
atividades/areas-de-atuacao/exploracao-
e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/)
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Estamos disponibilizando cerca de 20 mil 

equipamentos de segurança e produtos de 

higiene para o Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho da UFRJ. Saiba 

mais: petrobr.as/doacao-ufrj-

tw#EnergiaParaTransformar#ANossaEner

giaNãoPodeParar#IstoNãoPodeParar

#EssencialParaTodos

Petrobras

@petrobras

Este blog é um espaço para tornar público,
com fatos e dados, o posicionamento da
Petrobras diante de temas relacionados à sua
atuação. Leia e divulgue.

Site da Petrobras (http://www.petrobras.com.br/pt/)

Agência Petrobras de Notícias (http://www.agenciapetrobras.com.br/)

Agência Nacional do Petróleo (http://www.anp.gov.br/)Em 2010, recebemos dois prêmios
internacionais que reconheceram a proposta
inovadora do blog. Vencemos na
categoria “Excellence” no Gold Quill Awards e
também fomos escolhidos pela International
Public Relations Association (IPRA) para
receber o Golden World Awards.
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