Covid-19 - Atualização para os Funcionários - 02 de Abril de 2020
Cara Equipe,
Em primeiro lugar, espero que vocês e seus entes queridos estejam se mantendo
seguros e saudáveis.
São tempos difíceis em que cada país, cada empresa e cada indivíduo, de alguma forma,
está sendo afetado pela pandemia do Covid-19. Durante esses tempos difíceis,
permaneço guiado pelos seguintes objetivos:
• Proteger a saúde física e mental de nossas pessoas.
• Comunicação aberta e transparente para funcionários, clientes e outras partes
interessadas;
• Garantir a continuidade dos negócios, incluindo a capacidade de atender nossos
clientes;
• Apoiar não apenas nossos clientes, mas outras partes interessadas.
• Fortalecer nossas finanças para melhor enfrentar a volatilidade climática do
mercado
Proteger nosso pessoal é a prioridade número um. Atualmente, não temos casos
positivos de Covid-19 em nossos terminais, no entanto, tomamos precauções para isolar
vários colaboradores e contratados que apresentem sintomas, tanto para o seu próprio
bem-estar como o de seus colegas.
Nossas equipes dos terminais estão fazendo um trabalho crucial para ajudar a manter a
indústria avançando, especialmente produtos críticos necessários para os serviços de
saúde, para produção e transporte de alimentos. Estamos constantemente atualizando
e desenvolvendo protocolos para minimizar quaisquer riscos para os funcionários da
linha de frente, os de nossos clientes e parceiros de negócios, tanto em termos de
higiene, EPI, padrões de trabalho e distanciamento social. Também estamos fornecendo
máscaras ativamente para aqueles que desejam usá-las no trabalho.
É importante ressaltar que a saúde mental também é fundamental - a ansiedade e o
estresse da situação atual podem ter um impacto sobre as pessoas de maneiras
diferentes.

Por isso, fique de olho nos seus colegas durante esse período. Não sou imune ao
estresse, mas estou me policiando e sei que essa pandemia terminará.
No que diz respeito aos negócios, estamos vendo uma ligeira desaceleração, mas
devemos planejar uma desaceleração maior nas próximas semanas e, potencialmente,
nos próximos meses. Este pode ser o ambiente mais brutal em décadas, mas estou
confiante de que conseguiremos. Estão sendo desenvolvidos planos de ação na
Stolthaven e com o grupo Stolt-Nielsen. Vou compartilhar as atualizações à medida que
elas se desenvolverem.
Reconheço que estou pedindo muito, porque todos nós também estamos ocupados
gerenciando situações pessoais e familiares desafiadoras neste momento. Por isso,
estou verdadeiramente agradecido.
Por favor, cuidem de si mesmos, suas famílias e seus colegas
Os eventos estão mudando muito rapidamente e atualizarei esta mensagem conforme
necessário.
Mantenham-se em segurança!

Guy Bessant
Presidente

