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COMUNICADO COVID-19
REFERENTE: DECRETO DE QUARENTENA COMERCIO SP 

     Prezados clientes

     
     Excluindo deste os setores e serviços essenciais como Postos de Combustíveis, Transportes, 
Hospitais e outros onde no seu anunciado afirmou também:

     ‘’ Nenhuma medida aqui anunciada é restritiva ao trabalho das indústrias. A indústria não tem 
atendimento ao público‘’, disse Doria afirmando que o ramo é fundamental para o país. 
     
     Estaremos em funcionamento e seguiremos todas as orientações do Ministério da Saúde 
levando em consideração a saúde dos nossos colaboradores e seus familiares. 

     Com isso algumas medidas imediatas foram tomadas:
   
     • Atendimento ao Público e Reuniões Presenciais foram Proibidas por tempo Indeterminado; 
     • A Higienização da Empresa foi Redobrada em todos os Setores; 
     • A Entrega e Coleta de Mercadorias foi restritiva a uma distância de 2 metros o qual deve ser 
realizado por um de nossos colaboradores seguindo todas as orientações higiênicas; 
     • Todos os colaboradores estão sendo monitorados e acompanhados perante ao seu estado 
de saúde, esse acompanhamento é diário; 
     • Todos os colaboradores que estão no grupo de risco, foram afastados;   

     Referente ao decreto anunciado no sábado (21) o qual o Governador João Doria decretou 
quarentena de 15 dias ao comercio a partir do dia (24) em todo o estado de São Paulo.

     Para demais esclarecimentos, a Lubmix disponibiliza o canal de atendimento: (17) 3525-5110

          Atenciosamente: 

     É importante salientar que as medidas hoje determinadas pela Lubmix podem sofrer 
alterações conforme a evolução da disseminação da pandemia. Assim que novas ações forem 
definidas, serão devidamente comunicadas. 
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