
  

 

Covid-19 Atualização da empresa 

Na Arjo, nossa prioridade é garantir o bem-estar de nossos funcionários, nossos clientes e 

os pacientes e residentes que atendemos todos os dias. Tendo em vista o recente surto do 

coronavírus (COVID-19), estamos monitorando atentamente os acontecimentos e realizando 

as devidas ações de prevenção para administrar a situação da melhor maneira possível. 

Gostaríamos de informar as medidas de precaução que estamos tomando: 

• Estamos seguindo todas as devidas recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, juntamente 

com autoridades locais nos países nos quais operamos. Isso inclui a minimização do 

contato com indivíduos que possam ter doenças respiratórias e também a proibição de 

viagens ao exterior.   

• Cada país desenvolveu planos para manter a continuidade das operações comerciais e o 

atendimento ao cliente e revisa continuamente esses planos para gerenciar todas as 

divergências, dadas as constantes alterações nas condições.  

• Nossas unidades de produção estão operando conforme o planejado, e estamos fazendo 

tudo que podemos para minimizar o impacto sobre os pedidos dos clientes. Trabalhamos 

em estreita cooperação com nossos fornecedores para limitar qualquer possível 

perturbação. Monitoramos a situação diariamente e manteremos você informado caso 

haja alguma anormalidade. 

• Temos procedimentos operacionais padrão estabelecidos e funcionários treinados com 

considerável conhecimento no gerenciamento de contaminações.  

• Nossos funcionários estão equipados com Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou 

soluções semelhantes para garantir sua segurança durante as visitas a instalações de 

clientes.   

"Agradecemos pela confiança contínua dos nossos clientes neste momento. Queremos que você, 

como cliente, sinta-se confiante na Arjo e estamos fazendo todo o possível para satisfazer suas 

necessidades atuais. Você pode entrar em contato conosco a qualquer momento para obter 

assessoria e suporte." Joacim Lindoff, CEO da Arjo 

Caso você tenha alguma dúvida com relação a nossos processos, entre em contato com sua 

equipe local pela nossa página inicial, Arjo.Brasil@arjo.com, e escolha o site regional a ser 

acessado. 



Este é um momento sem precedentes para todos, e a situação se altera diariamente. Estamos 

empenhados em manter nossas operações comerciais e em garantir que você continue recebendo 

um atendimento da mais alta qualidade.  


