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Terça-Feria, 21 de Abril de 2020

MVBA TOWN HALL ON DIRETRIZES DE
DEVOLUÇÃO AO TRABALHO
Em primeiro lugar, esperamos que você e seus entes queridos sejam saudáveis e seguros.
Como indústria, o que fizemos pela saúde de toda a comunidade é extraordinário. Os sacrifícios
que fizemos foram profundos e pessoais. O resultado de nossa moratória é que nossa
comunidade é mais segura, saudável e, esperamos ao mais cedo possível retornar ao normal.
Para esse fim, Chilmark, Edgartown, Oak Bluffs, Vineyard Haven e West Tisbury
adotaram as Diretrizes de Volta ao Trabalho da Fase 1, que permitirão um retorno limitado ao
trabalho para serviços de construção na segunda-feira, 27 de Abril. Essas regras exigem
inspeções adicionais, equipamentos específicos e papelada diária, além de limitar o tamanho da
equipe para duas pessoas. Você precisa se familiarizar com esses mandatos a partir de agora.
Ao reverter a moratória, devemos ter cuidado para não desperdiçar nossos esforços,
voltando ao trabalho muito cedo ou sem o protocolo adequado. O hospital ainda está solicitando
que todos fiquemos em casa sempre que possível, limitemos nossos movimentos e sigamos
rigorosamente todas as medidas sanitárias e de proteção recomendadas.
A Associação de Construtores de Martha’s Vineyard sediará uma sessão da Prefeitura
Virtual na quarta-feira, 22 de abril às 17h, nas diretrizes da Fase I, com o grupo de agentes de
saúde e inspetores de construção que os desenvolveram. Também teremos uma atualização de
Denise Schepici, CEO do Hospital MV, sobre o curso atual e antecipado do vírus na ilha, além de
dicas para o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Pessoal . Também ouviremos algumas
reflexões antecipadas sobre como pode ser o retorno ao trabalho após o Fase I.
Se você tiver alguma pergunta para o hospital, conselho de saúde ou sobre as diretrizes,
faça-a com antecedência aqui: admin@mvbuilders.org
Zoom informações abaixo. Esperamos ver você lá!
Obrigado,
O Conselho de Administração da MVBA
Tema: MVBA COVID19 Town Hall #2
Hora: 22 de Abril de às 5:00 PM
Junte-se à Reuniäo do Zoom: https://zoom.us/j/94840577369?
pwd=eFh5YUhjY2RmQVlVVExMQktGOG81UT09
ID da Reuniäo: 948 4057 7369
Senha: 062608
Extensão do Atraso de Construção de 17 de Abril do COVID-19 Fase I Diretrizes de
Construção Dizes

