COMUNICADO A RESPEITO DO COVID-19
A Brazil Iron está unida à população e autoridades na luta contra a COVID-19
Conheça as medidas que estamos tomando:
O coronavírus já está presente em praticamente todas as regiões do mundo e suas consequências
podem atingir a nossa região. Por isso, estamos tomando ações imediatas para resguardar a saúde
dos nossos colaboradores e da população.
Principais ações em andamento:

Liberação dos trabalhadores da área administrativa para realizarem suas tarefas em regime de
home-office (trabalho remoto de casa) e fechamento do escritório central da empresa por tem
indeterminado a partir de 23/03/2020

Reforço nas orientações de higiene e descontaminação nas operações da mina de minério de
ferro da Brazil Iron, incluindo equipamentos individuais, máquinas, escavadeiras e caminhões,
bem como na utilização de luvas e outros materiais protetivos. A mina da Brazil Iron terá
atividades mantidas em sinal de alerta e monitoramento constante para minimizar o risco aos
trabalhadores

Mesmo sabendo que a grande maioria dos colaboradores trabalha em equipamentos de
operação individual, com baixo risco de contágio ou transmissão da doença, estamos ampliando
a disponibilidade de produtos de higiene pessoal, especialmente por meio da oferta de álcool
gel para os colaboradores da mina. Estamos empenhando todos os esforços para lidar com a
falta destes produtos no mercado e adotaremos planos de contigências

Alteração dos horários de intervalos para refeição e descanso nas operações da mina, dividindo
as equipes em grupos menores para evitar aglomerações nestes horários

A Brazil Iron está contratando serviço de frota de três micro-ônibus novos para o transporte de
empregados, veículos esses que deverão sofrer higienização rigorosa antes e depois de cada
trajeto realizado

Além disso, dois veículos terão capacidade máxima de 28 assentos, sendo que um micro-ônibus
terá capacidade de apenas 15 assentos para não configurar aglomeração

A empresa estuda medidas para aprimorar a circulação de ar nos veículos, orientando a todos
que mantenham as janelas abertas sempre que possível

Estamos estudando a adoção de formulário para visitantes indicando se estiveram em viagens
recentes e se tiveram sintomas de gripe. Em qualquer dos casos, o acesso não será permitido

Também pretendemos implementar nos próximos dias o uso de termômetros infravermelhos
nos visitantes antes do acesso às áreas da empresa, para garantir que não estejam com febre.
Faremos tal verificação também em caminhoneiros de outras regiões para evitar contágios pela
população

Recomendação de se evitar a realização de reuniões presenciais quando essas não forem
essenciais, bem como evitar quaisquer outras formas de aglomerações dentro e fora do
trabalho, conforme as orientações das autoridades de saúde

Restrição de viagens a trabalho, com o cancelamento imediato de várias viagens previamente
programadas, para evitar a presença e circulação de pessoas em nossas instalações

Orientação de que, caso o colaborador apresente algum sintoma como de gripe, que procure
orientação médica e siga as recomendações de quarentena, se for o caso.
A Brazil Iron reforça que tem como valor primordial a saúde e segurança e está implementando
medidas necessárias para proteger seus empregados e a população das comunidades do entorno das
nossas operações. Estamos seguindo orientações tanto do Ministério da Saúde como da Organização
Mundial de Saúde – OMS e mantendo diálogo aberto com as autoridades locais para monitoramento
da situação.
Continuaremos prestando esclarecimentos necessários a fim de confirmar nosso compromisso com o
bem-estar de todos e dar transparência e tranquilidade quanto às ações da empresa.
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