
Links úteis
Recursos externos
Caixa de ferramentas para continuidade das 
pequenas empresas (UNDRR) 
COVID-19 - Guia para continuidade das 
empresas (ICC)
O plano de continuidade das empresas em 6 
passos na COVID-19 (OIT)
Orientações sobre teletrabalho (IOE)
Orientações sobre sobreviver à COVID-19 e 
sair fortalecido (IOE)
Liderança na cadeia de suprimentos durante a 
COVID-19 (ICC)
Guia – Retorno ao trabalho durante a 
COVID-19 (IOE-SHRM)

Publicado em maio de 2020

‘Perguntas’ ao setor privado na  
resposta à doença causada pelo  
novo coronavírus (COVID-19)

O Plano Estratégico para Preparação e Resposta e a Atualização 
da Estratégia para COVID-19 apresentam as medidas de saú-
de pública necessárias para apoiar os países na preparação e 
resposta à COVID-19. Nessa inciativa, o setor privado tem um 
papel vital a desempenhar nas esferas locais, nacionais e glo-
bais. As seguintes “Perguntas” foram preparadas para que as 
empresas participem de ações concretas.

Proteja-se contra a COVID-19
Proteja suas partes interessadas
O surto do novo coronavírus (COVID-19) trouxe novos desafios 
ao ambiente empresarial, que exigem uma resposta proativa dos 
líderes. É importante levar em conta o bem-estar e o interesse 
de todas as partes interessadas para ajudar a atenuar o impacto 
da crise. Os seguintes pontos de ação e recursos ajudarão 
as empresas a experienciar a situação de maneira informada, 
responsável e prática.

 H Proteja a saúde de sua equipe, comunidade, provedores 
de serviços e clientes informando-os sobre a COVID-19 e 
sobre as medidas de proteção recomendadas pela OMS em 
locais de trabalho e em relação a partes interessadas externas

 H Proteja empregos e meios de sustento para reduzir o 
impacto da crise sobre pessoas e a comunidade

 H Apoie a OMS no manejo da infodemia global e na luta contra 
a desinformação 

Proteja sua empresa
Empresas de todos os setores estão enfrentando grandes 
desafios, incluindo suas operações e solvência. As informações 
abaixo ajudarão as empresas a serem mais resilientes.

 H Coloque em prática os planos de continuidade das 
atividades em coordenação com as autoridades locais/
nacionais

 H Priorize a continuidade da cadeia de suprimentos de 
produtos essenciais de saúde e não-saúde (alimentos, sabão, 
etc.)

 H Mantenha infraestruturas e serviços de apoio essenciais 
(água, transportes, eletricidade, higiene e gestão de resíduos, 
etc.)

 H Proteja empregos para reter competências e experiência

 H Aja com responsabilidade com os seus fornecedores e 
provedores de serviços

Links úteis
Recursos da OMS
Preparando seu local de trabalho para a COVID-19
Como se proteger
Comunicação de riscos e participação da 
comunidade
Orientações para escolas, locais de trabalho e 
instituições
Atualizações EPI-WIN OMS /gestão da 
infodemia 

Recursos externos
Dicas de segurança e saúde ocupacional para 
locais de trabalho (OIT)
Ferramentas e instrumentos setoriais para 
proteger os trabalhadores na pandemia (OIT)
Lista de verificação de ações: Prevenção e 
Mitigação da COVID-19 no trabalho (OIT)
COVID-19 e o mundo do trabalho (OIT) 
Principais respostas às Políticas Nacionais 
(OCDE)
Passos práticos para empresas (ICC)
Guia genérico para combater a disseminação 
da COVID-19 no trabalho (IOE)

https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-toolkit
https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-toolkit
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-covid-19-business-continuity-guide/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-covid-19-business-continuity-guide/
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740375/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740375/lang--en/index.htm
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146628&token=643c1287970d09e9ca8c7fec40f2e99f5862f24c
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146627&token=dbce8eb97c52827206ab1b83f15da0d501170b7a
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146627&token=dbce8eb97c52827206ab1b83f15da0d501170b7a
https://iccwbo.org/publication/corporate-call-to-action-supply-chain-leadership-during-covid-19/
https://iccwbo.org/publication/corporate-call-to-action-supply-chain-leadership-during-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146927&token=5c1cd2da98dfa81ee0403afc1ebb2d1d89b0f771
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146927&token=5c1cd2da98dfa81ee0403afc1ebb2d1d89b0f771
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52015
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://iris.paho.org/handle/10665.2/51935
https://iris.paho.org/handle/10665.2/51935
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52177
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52177
https://www.who.int/teams/risk-communication/epi-win-updates
https://www.who.int/teams/risk-communication/epi-win-updates
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740609/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740609/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/WCMS_741253/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/WCMS_741253/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741813/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741813/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741813/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
https://iccwbo.org/publication/practical-steps-for-business-to-fight-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146953&token=2955bc3962226ec96d69eccd453adb6a3c456ab2
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146953&token=2955bc3962226ec96d69eccd453adb6a3c456ab2
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146953&token=2955bc3962226ec96d69eccd453adb6a3c456ab2


Engaje/participe
na reposta à COVID-19 

Suprimentos essenciais
 GProduza, quando possível, suprimentos essenciais 
de acordo com especificações oficiais, leis nacionais  e 
regulamentos 

 GRedirecione, quando viável, instalações de produção 
para esses suprimentos essenciais (p.ex., equipamentos 
de proteção individual -EPIs por indústrias de roupas, ou 
higienizador de mãos por indústrias de fragrâncias, etc.)

 GForneça contribuições em espécie – incluindo mercadorias 
e serviços profissionais (tecnologia, competência, transporte, 
etc.) – em relação à atualização da Estratégia da OMS para 
COVID-19 (14 de abril de 2020) e para as necessidades das 
autoridades de saúde 

 GDisponibilize suprimentos e serviços e informe e coordene 
sua produção e contribuições em espécie com autoridades 
de saúde, pontos focais da ONU ou OMS, e outras partes 
interessadas relevantes

Links úteis
Recursos OMS 
Pacote de commodities sobre a doença para 
suporte operacional e logística
Atualização da estratégia COVID-19 - 14 de abril 
de 2020 
Planejamento essencial de recursos para 
COVID-19 
Doações em espécie para itens essenciais

Financeiro
 H Ofereça apoio financeiro por meio do Fundo Solidário da 
OMS de Resposta à COVID-19. Este fundo foi estabelecido 
com o único propósito de abordar as necessidades urgentes 
globais e dos países na resposta à crise da COVID-19 e, 
sempre que possível, com dedução fiscal 

 H Apoie as ONGs e as necessidades da comunidade em 
coordenação com autoridades locais

Recursos externos
ICC Business Survey (ICC)
Plano Global de Resposta Humanitária à 
COVID-19 (OCHA)

Pandemia de COVID-19 em locais com um 
plano de resposta humanitária (OCHA)
Plataforma de ação da COVID-19 (WEF)
Plataforma de resposta das empresas à 
COVID-19 (IOE)
Protegendo mulheres e crianças (EWEC)

Links úteis
Recursos da OMS
Atualizações sobre contribuições financeiras para 
doadores e parceiros
Responder às crises da COVID-19 para abordar 
as necessidades urgentes globais e dos países
FAQs - Fundo Solidário de Resposta à COVID-19

Recursos externos
ONU Plano Global de Resposta Humanitária à 
COVID-19 (CBi)
ONU Fundo de Resposta à COVID-19 e 
Recuperação (OCHA)
Impactos socioeconômicos da COVID-19 (UNSG)

Use nossa informação
Mantenha-se atualizado e implemente 
as orientações da OMS e de autoridades 
públicas nacionais e municipais

Amplifique as recomendações de 
saúde pública da OMS através de seus 
empregados, negócios e redes de 
parceiros

Participe do ICC Business Survey
em resposta à COVID-19

Recursos OMS
Orientação Técnica e por País - COVID-19 
Relatórios da situação pandêmica da doença 
do novo coronavírus (COVID-19)
Rede de Informações da OMS para 
Epidemias (EPI-WIN)
Como se proteger
Orientações para viagens

Todas as precauções razoáveis foram tomadas pela OMS para verificar as informações contidas nesta 
publicação. No entanto, o material publicado está sendo distribuído sem garantia de qualquer tipo, 
expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso do material cabe ao leitor. A OMS não 
será, de forma alguma, responsável pelos danos decorrentes da sua utilização.
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Aja 

Doe Agora  FUNDO SOLIDÁRIO DE 
RESPOSTA À COVID-19

ENVIE SUA OFERTA EM ESPÉCIE AQUI

https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/
https://survey3.medallia.com/?feedless-icc-who-covid-19-ba7f9da5b5f96d2b00becaecf2d91a0c
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://data.humdata.org/event/covid-19
https://data.humdata.org/event/covid-19
https://data.humdata.org/event/covid-19
https://www.weforum.org/covid-action-platform
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
https://www.everywomaneverychild.org/what-you-need-to-know-about-covid-19/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate/who-response-in-countries
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate/who-response-in-countries
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate/who-response-in-countries
https://covid19responsefund.org/faq
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-un-covid-19-response-and-recovery-fund
https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-un-covid-19-response-and-recovery-fund
https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-un-covid-19-response-and-recovery-fund
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
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