Cuidados especiais durante a pandemia

Br
Para garantir a segurança de todos,
e continuar levando a melhor experiência em
telecomunicações a todos clientes, a BrasRede
tomou algumas precauções em relação ao
Corona Vírus(Covid19) desde o inicio da
pandemia.
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Confira abaixo, o que estamos fazendo.

Todas as áreas da empresa que podem
desempenhar suas atividades, mantendo os
mesmos padrões de qualidade, estão trabalhando
em regime de Home-Office.
Já nossos técnicos e instaladores, que
precisam estar na rua prestando manutenção ou
instalação, estão preparados para lhe atender de
forma eficaz e segura.

Nossas equipes utilizam
máscaras de proteção durante todo o
tempo, e o Álcool em gel é usado
com frequência, antes de entrar e ao
sair da residência do cliente. Além
disso, dentro da casa do cliente,
sempre que possível, e dependendo
do tipo de trabalho realizado,
utilizamos toucas, luvas e propés
que são descartadas ao final de cada
atendimento.

A Touca é trocada após cada atendimento, e
previne que partículas de sujeira possam ser
levadas para dentro da residência do cliente,
alem de proteger o técnico.

Álcool 70% é usado para higienizar
equipamentos, com auxílio de um
borrifador, e um pano limpo.

O Propé é uma proteção
para os pés, que é colocada
antes do atendimento, e
descartada após.

As Luvas também são utilizadas
antes dos atendimentos, e
descartadas ao fim do atendimento.

Os Óculos de proteção ajudam a
proteger os olhos dos técnicos, e
também são higienizados com
freqüência.

Entre um atendimento e outro, o
veículo também é higienizado, para
garantir a proteção dos técnicos, e
dos clientes.

O contato com o cliente é restrito, o aperto de mão precisou ser
substituído por um "Olá" respeitando a distância de 2m do cliente.
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A BRASREDE criou um
canal de OUVIDORIA, que
pode ser contatado pelo
fone (51) 3850 2222, caso
algum técnico ou
instalador não se portou
de maneira adequada, ou
não
utilizou
os
equipamentos de
proteção, nos comunique!

