COVID-19 Guia do fornecedor

O Citi está monitorando de perto o desenvolvimento da situação em relação ao COVID-19 e tomando as
medidas necessárias para preservar a saúde e a segurança de nossos colaboradores e suas famílias,
bem como de nossos clientes e das comunidades em que atuamos.
Se você é um fornecedor aprovado do Citi, siga estas disposições:
Notifique seu contato direto com o Citi se:



Um indivíduo de sua empresa, que apóia ou presta serviços ao Citi ou trabalha em um local do Citi é
diagnosticado com COVID-19 ou tem sintomas relacionados. Nota: Não é necessário fornecer o
nome da pessoa, apenas se a situação ocorreu.
Se houver escassez na cadeia de suprimentos, interrupção do serviço ou outro impacto na sua
produção que possa afetar o Citi. Nesse caso, comunique ao Citi seu protocolo e plano de ação
neste caso.

Para fornecedores de funcionários temporários do Citi:

•
•
•
•
•

Os funcionários indiretos que trabalham no Citi devem seguir as disposições estabelecidas para
funcionários regulares do Citi.
Se um funcionário indireto estiver doente ou desenvolver sintomas de doenças respiratórias, como
tosse, febre, ele / ela deve ficar em casa e procurar ajuda médica.
Os funcionários indiretos devem ficar em casa e estar livres de sintomas e febre por pelo menos 72
horas, sem o uso de medicamentos para redução da febre ou até receber alta médica.
Os funcionários indiretos devem seguir as diretrizes e protocolos identificados em seus respectivos
países e mercados, a autodeclaração e notificação de doenças.
Os fornecedores não devem deixar ninguém visitar os escritórios do Citi, a menos que haja um convite
explícito da sede. Isso eliminará o fluxo de funcionários não críticos nos escritórios do Citi.
Para minimizar o risco de exposição ao COVID-19, solicitamos que nossos funcionários indiretos que
viajem por motivos profissionais / pessoais para destinos onde o COVID-19 está presente,
particularmente em países com um alerta de CDC Nivel 3 ou que estiveram em contato próximo com
pessoas que viajaram / transitaram por esses locais ou que estiveram em contato com uma pessoa
suspeita / diagnosticada com COVID-10, cumprem uma quarentena de 14 dias e procuram ajuda /
avaliação médica para tosse, febre ou sintomas respiratório. O contato próximo é definido como viver
ou estar com um membro da família ou amigos por um longo período de tempo, incluindo o
compartilhamento de alimentos, bebidas e contato direto (1-2 metros). No nível do trabalho, é definido
como trabalhar a uma distância de 1 a 2 metros por longos períodos de tempo.

Sugestões para minimizar o risco de exposição
•
•
•
•

Mantenha distância social, evite reuniões ou multidões de pessoas.
Reduza o número de visitantes em seus escritórios
Quando possível, realize reuniões virtuais / videochamadas.
Higienizar áreas de trabalho para eliminar germes - pratique a limpeza e a higienização regularmente
em superfícies de alto contato.

Citi continuará monitorando a situação e fornecendo informações sobre quaisquer medidas que se
apliquem aos nossos fornecedores.

