Grupo Jacto implementa ações para o combate à Covid-19
Empresa intensificou os cuidados com a saúde e bem-estar de seus
colaboradores, adotando medidas internas e externas para combater o novo coronavírus
“Ninguém cresce sozinho”. Este é um dos principais valores do Grupo Jacto, fundado em
1948, com sede no município de Pompéia, interior do estado de São Paulo, composto por
empresas que atuam nos segmentos agrícola, tecnologia de aplicação de polímeros,
transporte, equipamentos para serviços de limpeza e higienização, e soluções para a área
médica.
Desde o início da pandemia, o Grupo Jacto vem implementando diversas ações internas e
externas para o combate à Covid-19, dando suporte aos colaboradores e familiares em
todos os paíse em que atua.
Como parte das ações implementadas foi criado, em sua sede, um Comitê de Crise, que se
reúne periodicamente para analisar e decidir assuntos relacionados à pandemia, de forma a
direcionar as equipes em todas as unidades do Grupo Jacto. Desde março, o Comitê
deliberou sobre as regras de distanciamento social, que incluem o isolamento domiciliar
preventivo para os grupos de risco e home office para as áreas que permitem esta
modalidade de trabalho. Promoveu também adequações para garantir a distância mínima
segura entre os colaboradores que atuam em seus parques fabris, além do fornecimento de
Equipamento de Proteção Individual (EPI) para todos, incluindo máscaras de tecido
reutilizáveis, entre outras iniciativas.
A empresa investiu em ferramentas para que seus colaboradores possam usufruir cada vez
mais das comodidades do mundo digital, incentivando as reuniões on-line. Foi implantado
ainda um canal exclusivo no WhatsApp, para atender os colaboradores, esclarecer dúvidas
e receber relatos de sintomas dos membros das respectivas equipes e familiares.
Outra ação importante para garantir a saúde e a segurança dos colaboradores foi o reforço
da comunicação. Periodicamente, são fornecidas informações referentes ao coronavírus,
com destaque para as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Além disso, o Grupo Jacto investiu na adequação do ambulatório, que agora possui um
centro de triagem para, diariamente, testar a temperatura corporal dos colaboradores que
estão trabalhando de forma presencial. E, no caso de sintomas, é feito o afastamento
preventivo – o mesmo ocorre quando o familiar de algum colaborador apresenta sintomas.
Havendo confirmação de Covid-19, o ambulatório monitora diariamente o colaborador e, em
situações mais graves, oferece atendimento psicológico.
O Grupo Jacto conta 15 fábricas (sendo uma na Tailândia e uma na Argentina), duas
unidades comerciais (Estados Unidos e México), um centro de pesquisa, quatro centros de
distribuição, três unidades in house (na sede de seus clientes) e uma transportadora. Por
ser uma empresa global, as ações são adaptadas, adequadas e implementadas em todas
as localidades.

