MGSO – M
Manual de Ge
erenciamentto da Seguraança Operaciional
Anexo C – Plano de Resposta a EEmergência‐‐ PRE
WS Engenharia e Manutençã
ção de Aeron
naves

5.1.2. Diretor Ad
dministrativvo / Financeeiro
1. Dirigir‐se ao
o CGC para o briefing iinicial;
2. Dirigir a reesponsabilid
dade ou coontatar hosspitais, fune
erária e em
mpresas aé
éreas
para o transporte dos esquifes;
3. Acionar o pessoal
p
da empresa
e
ne cessário:
a. Seto
or jurídico;
b. Seto
or contábil; e
c. Seguradora da empresa;
dor administtrativo local;
4. Indicar um representaante da emppresa como coordenad
5. Disponibilizzar os recurrsos financeeiros;
pamentos solicitados ppela Diretora Técnica;
6. Locar equip
7. Disponibilizzar contato com os sobbreviventes e seus familiares;
8. Dispor o ap
poio de psiccólogos, méédicos e rep
presentante
es de igrejass aos familiiares
e quando necessário,
n
também,
t
aoos colaboradores da em
mpresa;
o
preliminarres sobre a ajuda fina
anceira às vítimas e seus
9. Levantar orçamentos
familiares;
unerárias paara serviços fúnebres e transporrte para ou
utros
10. Contatar empresas fu
locais.
11. A assistênccia às vítimaas:
a. Nottificar as famílias
f
daas vítimas antes da publicaçãoo da lista de
colaaboradores embarcadoos;
b. Reggistrar as no
otificações nno Livro de contatos
c
co
om familiarees das vítim
mas;
c. Divu
ulgar a lista de vítim
mas do accidente log
go que poossível, apó
ós a
confirmação do
os colaboraadores embarcados;
d. Auxxiliar as famílias no desembaraaço legal de
d quaisquuer despojo
os e
perttences das vítimas;
v
e. Auxxiliar as famílias das vít imas nos se
erviços fúne
ebres;
f. Auxxiliar as famílias das vít imas no desslocamento
o para o locaal do aciden
nte;
g. Forn
necer hosp
pedagem em
m hotel categoria EM
MBRATUR (m
mínimo de três
estrrelas);
h. Forn
necer alime
entação (trêês refeições por dia parra um famil iar por vítim
ma);
i. Forn
necer transporte local;;
j. Forn
necer assisttência médiica e psicoló
ógica;
k. Mobilizar e desslocar equippe de assisttência aos familiares
f
ddas vítimas para
o lo
ocal do acide
ente; e
l. Disp
ponibilizar telefone ppara chamaada gratuita para toddo o territtório
nacional.
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