No atual enquadramento de Saúde Publica, a prioridade da VERLINGUE é a proteção de
todos os seus colaboradores e Clientes, sem que tenha lugar qualquer disrupção nos
serviços prestados.
Cumpre-nos assim informar, que mantemos a nossa total disponibilidade e que todos os
nossos serviços se mantêm em funcionamento estando garantidas as condições para que
possamos continuar a apoiar os nossos Clientes com o mesmo nível de qualidade e
prontidão na resposta.
Com efeito, conscientes da responsabilidade que incumbe à VERLINGUE e a cada
colaborador na mitigação da evolução da COVID-19, definimos um Plano de Contingência
que inclui, designadamente:
A minimização das reuniões presenciais por recurso aos meios digitais e telefónicos;
A suspensão das viagens profissionais sempre que possível;
O recurso ao teletrabalho sempre que possível;
A obrigatoriedade de observância de quarentena após as viagens pessoais, em
função do País e situação pandémica do mesmo.
A suspensão de todos os eventos e momentos suscetíveis de reunirem grupos
alargados de pessoas;
A implementação de horários desfasados como forma de reduzir o nº de
colaboradores na entrada e saída do escritório, e ainda na área de refeições.
A disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns,
( entradas, instalações sanitárias, espaços de refeições e junto aos equipamentos);
A disponibilização de máscaras a todos os colaboradores;
A instalação de barreiras físicas em todos os postos de trabalho;
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A garantia do distanciamento definido entre postos de trabalho;
O reforço das ações de higienização: i) aumentado a frequência da limpeza geral do
escritório ii) garantindo a limpeza trimestral dos sistemas de ventilação e ar
condicionado, nomeadamente dos filtros;
O incentivo à utilização do transporte individual em substituição do transporte
público, com facilidades e custeio de parqueamentos;
A definição de uma sala de isolamento, com acesso ao exterior e com casa de banho
exclusiva;

E assim, respondemos aos desafios do atual contexto com o compromisso e qualidade de
serviço de sempre.
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