
Medidas de precaução ao COVID-19
Questionário para visitantes e expectativas do fornecedor

À medida que o novo coronavírus (COVID-19) continua a espalhar-se pelo mundo, a Kohler Co. 
está implementando precauções, incluindo restrições de viagem, alavancando a tecnologia 
digital e aprimorando os protocolos de nossos escritórios para garantir um ambiente de trabalho 
mais saudável possível para funcionários, clientes e parceiros. A Kohler implementou protocolos 
adicionais para fornecedores e outros visitantes que entram nas instalações da Kohler. Os 
fornecedores também devem trabalhar com a Kohler para tomar as medidas apropriadas para 
garantir que os riscos da cadeia de suprimentos sejam atenuados, e que os pedidos de compra 
da Kohler sejam atendidos conforme necessário. 

Visitantes de fornecedores e representantes no local das instalações da Kohler Co. 

Os visitantes da Kohler e representantes no local (fornecedores, clientes ou outros terceiros) 
estão limitados ao trabalho "crítico aos negócios", ou seja, trabalhos que se interrompidos afetam 
gravemente a Kohler. Antes de qualquer visitante ou representante da Empresa ingressar à 
propriedade, este precisará trabalhar com um associado da Kohler para obter autorização de um 
executivo e preencher o Questionário do Visitante.

Expectativas do fornecedor

Os fornecedores da Kohler e suas afiliadas, divisões e subsidiárias são parte integrante de nossos 
negócios e, portanto, são essenciais para a capacidade da Kohler de cumprir compromissos com 
nossos clientes. Espera-se que os fornecedores proativamente adotem medidas apropriadas 
para reduzir interrupções na cadeia de suprimentos, a fim de atender aos pedidos de compra da 
Kohler. Salvo indicação em contrário por um funcionário da Kohler, todos os pedidos de compra 
devem ser atendidos conforme o esperado.

Restrições de viagem associados da Kohler

Para limitar a possível propagação do vírus e minimizar o risco para nossos associados e 
operações, a Kohler está suspendendo todas as viagens dos funcionários. As visitas às instalações 
do fornecedor, feiras e eventos são restritas ao trabalho "crítico aos negócios" ou seja, trabalhos 
que se interrompidos afetam gravemente a empresa. Com essas restrições de viagem em vigor, 
a Kohler incentiva os funcionários a aproveitar a tecnologia para substituir reuniões pessoais por 
reuniões virtuais.

Saúde e bem-estar dos visitantes

Como em todos os vírus, existem medidas simples que todos podemos adotar para diminuir o 
risco de os contrair. Todos os visitantes das instalações da Kohler são lembrados a seguir as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde e dos Centros dos EUA para Controle e Pre-
venção de Doenças:

1. Lave as mãos com frequência. Lave regularmente as 
mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, 
especialmente depois de ir ao banheiro, antes de comer e 
depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar. Se não houver 
água e sabão, utilize um desinfetante para as mãos à base 
de álcool. Ao sair de um banheiro, utilize uma toalha de 
papel para abrir e fechar as maçanetas das portas.

2. Evite tocar seu rosto. As mãos tocam muitas superfícies 
e podem pegar vírus. Evite tocar nos olhos, nariz, boca ou 
qualquer parte do seu rosto.

3. Pratique a higiene respiratória. Gotas espalham vírus. Cubra 
a boca e o nariz com o cotovelo ou lenço dobrado quando 
tossir ou espirrar. Descarte o lenço utilizado imediatamente 
e lave as mãos.

4. Se estiver doente, fique em casa. Se tiver febre, tosse 
e dificuldade em respirar, procure atendimento médico 
imediatamente e ligue para seu médico com antecedência. 

5. Mantenha o distanciamento social. Mantenha pelo menos 
1 metro de distância entre si e qualquer pessoa que esteja 
a tossir ou espirrar.

A Kohler continua a monitorar a situação e fornecerá atualizações adicionais conforme neces-
sário. Entre em contato com o representante local da Kohler se tiver alguma dúvida. 


