
COVID-19

PRINCIPAIS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO



Para garantir a máxima prevenção contra a Covid-19, a JBS adota rígidos 

protocolos e medidas de controle em suas fábricas, centrais de distribuição, lojas 

e escritórios  seguindo todas as recomendações dos órgãos de Saúde

Garantir a oferta de alimentos é uma atividade essencial, e a JBS não tem 

medido esforços para manter suas operações com a máxima segurança

As novas medidas e processos passaram a fazer parte da rotina da empresa e

de seus colaboradores e são fundamentais para proteger a saúde de todos

SAÚDE E SEGURANÇA SÃO INEGOCIÁVEIS



Principais medidas de prevenção adotadas pela JBS

• Segurança para grupos de risco

• Higienização e desinfecção

• Distanciamento seguro

• Cuidados pessoais

• Equipamento de proteção individual

• Coibir a aglomeração 

• Contratação de consultoria clínica 

• Vacinas e monitoramento

• Orientações de Proteção

• Práticas Adicionais



Segurança para grupos de risco

Foram adotadas medidas de imediato afastamento para:

• Colaboradores com mais de 60 anos de idade, gestantes e outros casos com indicação médica

• Colaboradores com sintomas característicos da Covid-19



Intensificação da higienização e desinfecção de todas as áreas comuns, 
tais como ônibus, restaurantes, vestiários, áreas de descanso e lazer

Higienização e desinfecção

A frequência das higienizações pode ser acompanhada por todos os colaboradores 
por meio de um quadro com informações de data e horário



ÔNIBUS • Ampliação da frota 
contratada e redução do número 

de viajantes por veículo

Distanciamento seguro 

Adoção de procedimentos e estrutura que garantam o distanciamento seguro                              

e coíbam a aglomeração de pessoas

PORTARIAS • Organização dos acessos 
com a demarcação de espaço com 

distância entre os colaboradores

VESTIÁRIOS • Controle de acesso 
e escalas de horário de uso



Cuidados pessoais

Implantação de ações de prevenção e controle com foco em saúde e higiene, como

CONTROLE DE TEMPERATURA • Na entrada dos turnos 

e no acesso à JBS, identificando temperatura corporal 

e a presença de febre ou não 

OFERTA DE ÁLCOOL EM GEL • Disponibilidade em locais 

de acesso e trânsito de pessoas, como portarias, 

refeitórios, vestiários, sanitários, áreas de lazer, ônibus, etc



Cuidados pessoais

Estratégias focadas em higiene e saúde para evitar a propagação da doença

SABONETES E PRODUTOS SANITIZANTES • 

Disponível em todas as áreas de higienização e 

barreiras sanitárias

MÁSCARAS • Fornecimento de máscaras 

para 100% dos colaboradores (uso obrigatório)



Equipamento de proteção individual

Novos equipamentos de proteção e segurança foram 

incorporados na rotina das unidades

MÁSCARA COM PROTEÇÃO • Máscara com proteção adicional para todo o rosto



Coibir a aglomeração

REFEITÓRIO • Distanciamento das mesas, instalação de divisória e sinalização dos locais onde é 
permitido sentar, respeitando a distância segura entre colaboradores

Mobilização e treinamento para garantir que as pessoas não se aglomerem  

+ medidas de distanciamento seguro



Coibir a aglomeração

ÁREA DE DESCANSO • Reorganização e alternância das escalas de pausa e realocação do mobiliário 

com distanciamento seguro dos assentos instalados em espaços com ventilação natural, onde possível



Contratação de consultoria clínica

CONSULTORIA CLÍNICA• Medidas preventivas de acordo com as melhores práticas e 

contratação de consultoria médica especializada



Vacinas e monitoramento

Adoção de medidas de saúde para prevenir a propagação da doença

REFORÇO AMBULATORIAL • Mais equipes de saúde e 

atendimento ambulatorial para monitorar colaboradores

VACINA • Fornecimento gratuito de vacina 

para gripe H1N1 para 100% dos colaboradores



Orientações de proteção

UM DIÁLOGO SEGURO!
A Liderança tem um papel 

fundamental no apoio e 

orientação dos colaboradores 

e cuidar, efetivamente, 

da nossa Gente

INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS 

INTERNAS • informação sobre práticas 

de higiene e prevenção contra a 

Covid-19, incluindo lavagem das 

mãos e uso de máscaras

AMPLA COMUNICAÇÃO EM CANAIS 

INTERNOS • Conteúdo em murais, 

televisões, sistema de som, e-mails e 

comunicados, entre outros

PRIORIZAÇÃO do tema no DDS 

(Diálogos Diários de Segurança) •

Abordagem dos times de saúde e 

segurança com temas relevantes  

relacionados à Covid-19



Práticas adicionais

Suspensão de viagens nacionais e internacionais 
e adoção de quarentena preventiva a todos os colaboradores que retornam do exterior

Cancelamento de reuniões e suspensão de participações em feiras/eventos e 

incentivo ao uso de meios alternativos de comunicação, como teleconferências

Implantação de medidas de controle de colaboradores que retornam de férias 
ou licença com monitoramento do histórico de saúde e eventual contágio

Restrição de visitas às fábricas e demais instalações da Companhia 
ao público externo e redução das visitas internas

Adoção de protocolos específicos para atendimento 

e monitoramento de fornecedores e prestadores de serviço



#OMelhorVemDeCadaDia


