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Multisac realiza Testes Serelógicos Covid-19 a todos os Colaboradores

Casos Positivos: Ø  |  Casos Negativos: 65
Focados na Prevenção Diária

::

O surto pandémico COVID-19 criou uma situação única e desafiadora para todos nós - profissionalmente e 
pessoalmente.

A Multisac implementou rigorosas medidas de prevenção de forma a evitar e minimizar as cadeias de 
contágio, protegendo e ajudando a proteger para além do nosso staff, as suas famílias, clientes e parceiros, 
bem como as comunidades em que operamos.
 
Assim sendo, estruturadas nas orientações da DGS e OMS, as nossas ações implementadas, são e incluem: 

a) Criação, desenvolvimento e implementação de um Plano de Contingência, em constante evolução e 
mutação; 
b) Equipas de monitorização dos Casos Ativos a nível nacional, regional e local, em contato permanente 
com as Autoridades de Saúde (Centros Covid-19, Câmaras Municipais, Proteção Civil, Unidades de Saúde) 
para gestão de situações ativas de contágio; 
c) Mapeamento Geográfico da residência de todos os colaboradores da Multisac, para prevenção de cadeias 
de contágio, nos locais de casos ativos; 
d) Manutenção de uma equipa de prevenção em regime de teletrabalho; 
e) Viagens significativamente reduzidas e restritas que priorizam a segurança das pessoas e garantem a 
continuidade dos nossos negócios; 
f) Protocolos de quarentena para funcionários que podem ter sido expostos ou apresentem sintomas; 
g) Conselhos e procedimentos claros e repetidos sobre higiene e distanciamento social, através de infor-
mação escrita, com publicidade vertical e horizontal; 
h) Aumento e uso obrigatório de produtos de higiene pessoal e epi´s em todos os locais de acesso e interior 
das nossas instalações – dispensadores de gel desinfetante para as mãos; tapetes desinfetantes para pés; 
utilização de máscaras e viseiras; utilização de luvas, batas e toucas; 
i) Desinfecção diária e frequente das nossas instalações, com atenção às áreas de alto tráfego, espaços 
compartilhados, equipamentos e máquinas, maçanetas e outros pontos de interação; 
j) Desinfeção quinzenal das 2 Unidades Fabris, através de uma empresa externa, segundo as boas práticas 
de higienização, certificada pela DGS.

Face ao rigor implementado, as nossas Unidades Produtivas continuam operacionais, graças a atitudes 
responsáveis que o protegem si e aos outros!

Aumento de Capacidade Produtiva da Linha de Stand Up Pouchs/Doypacks

Tânia Silva
Hygiene and Safety

A Multisac recebeu a primeira máquina de duas novas 
linhas de produção de sacos Stand Up Pouch/Doypack.

Esta máquina é otimizada para pequenas séries e será 
utilizada basicamente para os trabalhos de Impressão 
Digital.

Com a instalação deste novo equipamento a Multisac 
fica com três linhas dedicadas ao formato Stand Up 
Pouch e com e uma capacidade instalada de 225 000 
sacos diários, sendo que, o objetivo, é em agosto chegar 
ás 360 000 unidades diárias.


