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COVID-19

O que fizemos até aqui?

• Comitê de Crise da Alcoa começa a reunir
diariamente para endereçar os desafios.
• Trabalhadores e familiares recebem informações
e orientações contínuas para prevenção.
• Álcool em gel em áreas de circulação e para
cada trabalhador.

•

•

Campanha interna de vacinação contra a gripe.
•

•

Distribuição de máscaras de tecido a todos os
colaboradores.

• Suspensão de atividades internas e externas que possam
gerar aglomeração.
• Implantação do trabalho à distância.
• Isolamento domiciliar dos trabalhadores do “grupo de risco”
(idosos, grávidas, hipertensos e doentes crônicos).
• Suspensão de viagens, exceto por orientação médica.

• Refeitórios e ônibus com distanciamento social:
• Higienização reforçada de ambientes: catracas,
maçanetas, refeitórios, banheiros, teclados de
computadores, cabines de veículos e máquinas,
equipamentos e ferramentas, sistemas de
refrigeração.

• Proibição de desembarque de tripulantes no porto.
• Monitoramento de temperatura e nível de oxigênio  

• Instalação de postos avançados do Serviço Médico
Alcoa no Porto e na Mina para isolamento de
colaboradores com sintomas.
• Desinfecção diária de ônibus: limpeza pelo motorista a 

cada rota e sanitização completa na garagem.
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•

     Auto-checagem diária de condições de saúde 
pelo colaborador no início da jornada. 
   Sanitização de vias de acesso e áreas 
operacionais com uso de caminhão-pipa.

A Alcoa está mobilizada em prevenir e combater a pandemia.
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no sangue nas portarias para verificar se há febre 
ou dificuldade respiratória.
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Acompanhamento médico
por Telemonitoramento e 
atendimento domiciliar.

 DOAÇÕES PARA A SAÚDE

Reanimadores, oxigênio, desfibriladores e kits 
laringoscópios

Máscaras, gorros, óculos, aventais e álcool em 
gel 70%

Kits contendo testes rápidos, que foram doados 
aos  Hospitais Municipal e 9 de Abril

R$ 100 mil para contratação de profissionais 
intensivistas no Hospital 9 de Abril

 APOIO À COMUNIDADE

Campanha educativa de combate ao 
Covid nas comunidades rurais, 
incluindo doação de máscaras, álcool 
gel, em parceria com poder público e 
organizações civis locais

Doação de R$ 100 mil para cestas 
básicas para famílias vulneráveis

Apoio na manutenção de tomógrafo e 
respiradores do Hospital 9 de Abril

  

77,4
milhões

Aporte para 
saúde de 
2009 a 2020

2009-2020

 

Apoio à saúde

1,46
milhões

416  745  

Cestas básicas +
apoio à saúde


