POSICIONAMENTO
DA HORIZONTE MINERALS
À POPULAÇÃO SOBRE O NOVO
CORONAVÍRUS

Como posso entrar em contato com a Horizonte Minerals?
Entre em contato através dos nossos canais de atendimento:
Telefone: 0800-015-6000
Whatsapp: 94 99284-0317
E-mail: falecomagente@horizonteminerals.com.br
Site: https://horizonteminerals.com/br/pt/contatar/

A Horizonte Minerals, atenta aos efeitos gerados pela pandemia do novo
coronavírus (COVID-19), está tomando medidas de prevenção junto aos
seus empregados, em conformidade
com as orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Além disso,
direciona seus investimentos sociais
nos municípios onde atua com o objetivo de atenuar os impactos econômicos crescentes na região.
Em Conceição do Araguaia, Floresta
do Araguaia e Xinguara, no estado do
Pará, estão sendo doadas 300 cestas básicas a famílias em situação
de vulnerabilidade social, que serão
entregues em parceria com as Secretarias de Assistência Social dos
municípios. A empresa está em contato permanente com autoridades
locais e estaduais.
Outra medida de apoio à população é
a inclusão temporária do tema COVID-19 no projeto “Juventude: A Nossa
Vez”, iniciativa da Horizonte Minerals, em parceria com o Instituto Barong, em saúde sexual e reprodutiva
que dispõe de informações oficiais e
confiáveis. Todo o conteúdo está disponível no Instagram e no Facebook
(@juventudeanossavez).
Ações preventivas foram tomadas
também internamente. Parte dos
empregados da Horizonte Minerals
estão em regime de trabalho remoto (home office), e todas as reuniões
estão sendo realizadas por meio de
teleconferência. Viagens estão suspensas por tempo indeterminado. A
saúde e bem-estar dos empregados
é constantemente acompanhada.

Faça a sua Parte

Perguntas e Respostas

Proteja-se e contribua para
prevenir a disseminação do
novo coronavírus, seguindo
as orientações da OMS:

A pandemia do COVID-19 vai afetar
as atividades da Horizonte Minerals?

Lave as suas mãos
frequentemente

Em função das medidas de segurança adotadas, algumas atividades poderão ser limitadas.
A prioridade da empresa nesse
momento é a saúde de seus empregados e contratados.
A Horizonte Minerals vai paralisar
seus trabalhos durante a pandemia?

Se você está com febre, tosse
e dificuldade para respirar,
procure atendimento médico

Cubra nariz e boca ao tossir e espirrar,
usando a parte interna do braço

Não. Seguindo as recomendações
da OMS e diretrizes internas de
segurança, parte dos empregados
seguem trabalhando em regime
remoto. Viagens nacionais e internacionais estão suspensas e as reuniões e demais atividades corporativas estão sendo realizadas via tele
ou videoconferências.
Há algum caso de COVID-19 entre
os empregados da Horizonte Minerals no Brasil?

Evite tocar os olhos,
nariz e boca

Mantenha o distanciamento social

Fique informado e siga apenas
orientações oficiais

Mantenha o isolamento social. Saia
de casa apenas em caso de atividade
essencial (farmácia, consultas, supermercados)

Não. A saúde e bem-estar dos empregados está sendo constantemente acompanhada.

