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A saúde e segurança dos nossos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores são da 

maior importância para a Lexmark. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com as 

autoridades globais e locais à medida que a situação COVID-19 evolui para proteger os 

nossos colaboradores e visitantes.

Esteja ciente destes requisitos caso esteja a planear visitar qualquer instalação 

da Lexmark:

 } Os visitantes das instalações da Lexmark estão limitados a pessoas com necessidades 

críticas comerciais  e apenas por convite.

 } Todos os visitantes devem entrar pela entrada principal ou entrada de segurança. Os 

registos de visitantes são mantidos em cada local.

 } Colaboradores e visitantes que regressaram de um local de risco designado com um 

Aviso de Saúde de Viagem de Nível 3 pelos Centros de Controlo e Prevenção de 

Doenças dos EUA (CDC), ou que foram expostos a alguém que estava em risco nas 

últimas 2 semanas, não deve entrar nas instalações da Lexmark até 14 dias após 

exposição potencial.

 } Para prevenir a propagação da doença, os colaboradores e visitantes da Lexmark 

são encorajados a seguir medidas básicas de proteção, tais como lavar as mãos 

frequentemente, e  cobrir a boca ou o nariz com um cotovelo ou tecido dobrado 

supressor ao espirrar.

 } Colaboradores da Lexmark ou visitantes que mostrem sinais da doença COVID-19 serão 

convidados a deixar as instalações.

 } Quaisquer requisitos do governo local que afetem as visitas ao local de trabalho têm 

precedência sobre as políticas da Lexmark.

Obrigado por seguir as políticas de saúde e segurança da Lexmark. Caso tenha alguma 

questão, por favor, envie um e-mail para LexmarkSecurity@Lexmark.com.
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