You Order, We Do.

Gestão da Covid-19
Ferramenta completa para controle e
rastreabilidade do novo coronavírus
junto aos seus colaboradores.

Descrição do produto
O aplicativo para Gestão da Covid-19 é uma solução para o controle e rastreabilidade do novo coronavírus junto aos
colaboradores do seu negócio. Construída com base na plataforma Ligthning da SalesForce, a solução desenvolvida
pela Order combina a automação de processos alinhados às melhores práticas com uma experiência simples e fácil
de usar, possibilitando o rastreamento da Covid-19 através de desktops e dispositivos móveis.
Voltado às áreas de saúde e segurança de empresas de qualquer tipo de segmento, o aplicativo da Order para Gestão
da Covid-19 é um sistema completo para a identificação, rastreabilidade, tratativa de positivados e controle de ciclo
de testes, auxíliando os profissionais de saúde das empresas e alertando colaboradores.

Características Principais
A plataforma oferece as seguintes funcionalidades:

°

Rastreabilidade - Self Check-up

°

Formulário de rastreabilidade da Covid-19, podendo ser
preenchido através de desktops e dispositivos móveis. O
colaborador é avisado automaticamente no formulário em tempo
de preenchimento se ele está apto ou não a ter acesso físico
as dependências da empresa dependendo de suas respostas.
Além disso, o formulário possui alerta para as áreas de saúde e
gerencia dos colaboradores nos seguintes casos:




Alerta de Colaboradores que relataram sintomas no
preenchimento do formulário
Alerta quando o testado positivo informar que teve contato
com outros colaboradores para que a equipe de saúde
possa contatá-los

Histórico de resultados que
servirá de base para a análise
médica contendo:

° Tipo de testes realizado
° Data de coleta do exame
do Laboratório que realizou
° Nome
a coleta

° Resultado do exame, sendo:


Sorológico
Valores quantitativos, ou seja,
quantidade de anticorpos detectada



RT-PCR:
Detectado/Não Detectado



Teste rápido:
Reagente/Não Reagente

A plataforma para Gestão da Covid-19 conta ainda
com relatórios e dashboards mostrando:
° Lista de Colaboradores que não
preencheram o formulário

° Quantidade e relação de colaboradores que
fizeram o teste para Covid-19

° Quantidade de colaboradores que
relataram sintomas

evolução de sintomas para tomada de decisões rápidas
com os seguintes indicadores:

° Resultados positivos nos últimos 7 dias/mensal/
mensal por unidade da empresa e quantos
colaboradores são diretos e terceiros

° Número de resultados positivos geral por unidade

da empresa e quantos são colaboradores diretos e
terceiros

° Controle de Testes Positivos
° Relação entre formulário de Self Check-up
e o controle de testes positivos com os
seguintes indicadores:

°

° Controle efetivo de colaboradores positivados, visando

Quem relatou sintoma e testou positivo
depois

° Quem teve familiares com sintoma e
testou positivo depois

° Controle do Ciclo de Testes Sorológicos

° Percentual de casos positivos x total de colaboradores
° Total de colaboradores em isolamento que alteraram
seu status para “CURADO” por unidade e quantos são
diretos e terceiros

° Total de colaboradores que permanecem em
isolamento

° Total de colaboradores curados que já possuem

anticorpos para Covid-19 (Sorologia indicando IgG/IgM)

Sobre a Order A Order é uma consultoria de TI com mais de 19 anos de experiência,
que oferece soluções personalizadas de automação, compliance e provisionamento
para diferentes ambientes de negócios. Pioneira na implementação do Control-M® no
Brasil, a empresa conta com um corpo técnico especializado, experiente e desde 2001 é
representante e parceira oficial da BMC Software no país.
order.com.br
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