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NOSSO ÚNICO VALOR

GESTÃO DE DESASTRES

Há mais de 30 anos que a TAR trabalha
com os governos, agências policiais e unidades
militares, fornecendo soluções em escala
nacional para atender às ameaças
internacionais e garantir a segurança nacional e
a segurança pública.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

Desde o surgimento do COVID-19, nossa força
de trabalho está trabalhando 24 horas por dia
dedicada ao fornecimento e entrega de soluções
CBRN abrangentes, desde sistemas de
descontaminação para áreas públicas,
laboratórios CBRN móveis, hospitais
temporários e áreas de isolamento até
equipamentos respiratórios, kits de teste e
roupas de proteção.

Queridos Leitores
À luz de uma pandemia global que terá
alcances em curtos e longos prazos de suas
consequências. Nós decidimos dedicar esta
edição da Avnon Today, para dedicar esta
edição ajudando as autoridades a gerenciar o
estágio de recuperação após o COVID- 19.
O novo Coronavírus impactou o mundo
rapidamente. Para muitos países, é a primeira
vez que eles enfrentam uma pandemia em
massa.
A pandemia do COVID-19 terá um impacto
duradouro na sociedade, desde o sofrimento
físico e emocional das famílias que perderam
entes queridos até as implicações financeiras e
o medo de um resultado desconhecido. Sem
nenhuma vacina à vista, as autoridades
precisam utilizar as tecnologias e equipamentos atualmente disponíveis para minimizar e
conter a propagação do vírus.

RECUPERAÇÃO- PÓS-COVID 19
O Coronavírus impactou o mundo rapidamente.
Mais de um milhão de pessoas em todo o mundo
foram infectadas pelo Coronavírus, com mais de
300.000 mortes até o momento.
A pandemia do COVID-19 causou a maior
recessão global da história, com mais de um terço
da população em confinamento. À medida que o
vírus continua, eventos e viagens foram
cancelados e o turismo sofreu um grande impacto.
Se as empresas quiserem retomar suas atividades,
o público precisa se sentir seguro de não contrair
o vírus quando viajar, trabalhar, fazer compras ou
voar para o exterior em negócios ou férias.
A missão da TAR é ajudar a se adaptar às novas
realidades e oferecer aos governos e autoridades
soluções confiáveis para ajudar a estabilizar a
situação e retornar rapidamente às atividades
rotineiras de maneira eficiente e segura.
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PRECAUÇÕES
DE SEGURANÇA

PASSO 1

DESEMBARQUE

Ao desembarcar os passageiros passam
pelos sistemas de triagem de temperatura
corporal.

Os passageiros coletarão
equipamentos de proteção
individual e procederão ao
controle de passaportes

A bagagem é desinfetada na
área de descontaminação

Os funcionários do aeroporto
realizarão um teste rápido Covid
19 e fornecerão ao passageiro
com um código de barras
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PASSO 3

APURAMENTO DA SAÚDE

Na alfândega, os passageiros
apresentam seu código de
barras ao pessoal de controle.

Os passageiros recebem uma
autorização de saída da equipe
aduaneira

PASSO 2
CONTROLE DE PASSAPORTE

Passageiros passam por
sistemas de controle de
passaportes / identificação
biométrica

Após o controle do
passaporte, os passageiros
usam um dispensador
montado para higienizar as
mãos

Os passageiros vestem luvas e
colecionam bagagens desinfetadas
antes de seguir para a alfândega

Os passageiros recebem o
documento informando "tudo
limpo" (de acordo com o resultado
do teste) que guardam até sua
partida.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA
HOTÉIS E ENTIDADES COMERCIAIS

Todos os meios de transporte público / compartilhado que entram
no hotel passam por um ponto de desinfecção.

Monitoramento de todos
os veículos que
chegam e partem.
Postes de amarração
pneumáticos

Chegou ao hotel:
passageiro apresenta "tudo
limpo"

Ponto de verificação de
triagem de temperatura

Sistema de
descontaminação
estacionário para
caminhões e veículos

Aprovação de matrícula
Câmera fotográfica com rec. /
perfil.

Os passageiros apresentam "tudo limpo"
(no aeroporto) para quando chegarem ao
hotel obter acesso.

Ponto de verificação de triagem da temperatura corporal na entrada
para controlar a entrada de novos e antigos hóspedes.
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MEDIDAS
PREVENTIVAS
Seja ar, terra ou mar, a descontaminação e
desinfecção de áreas públicas, quartos de
hóspedes e áreas de superfície requerem
monitoramento constante. Os empregadores
fornecerão à equipe de serviço e limpeza
roupas de proteção para garantir sua
segurança no ambiente de trabalho.

CÂMARA DE DETECÇÃO DE FEBRE
INTELIGENTE
A câmera inteligente de detecção de febre pode
ser instalada em aeroportos, portões de acesso,
fábricas, edifícios de escritórios, shopping centers
e outras áreas para prestadores de serviços
públicos. O sistema é um aplicativo baseado em
reconhecimento facial com detecção de
temperatura infravermelha de alta precisão.
O sistema de detecção de febre da câmera
inteligente fornece saída em tempo real dos
resultados identificados e registra e armazena
automaticamente as informações. O sistema de
detecção de febre pode ser facilmente integrado às
plataformas de controle de acesso existentes ou ao
banco de dados de acesso dos funcionários.

Roupas de proteção devem ser
usadas e trocadas.

Câmera multifuncional (sensor de detecção
de febre + sensor de imagem real)
Solução fácil e simples de detecção de febre
com uma câmera
Máx. 2 x configuração de área ROI (região de
interesse) para detecção de febre.
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
DESASTRES DA TARS

O Conceito de Gerenciamento de Desastres e
Eventos TAR fornece aos municípios, serviços de
emergência e socorristas uma solução completa
para mitigar e gerenciar desastres em grande
escala:
Tecnologias e sensores avançados
Centros de controle de comando nacionais /
regionais / de campo
Equipamentos de proteção e pessoais
Comunicações avançadas
Sistemas de gerenciamento de tráfego e
evacuação
Planejamento de mitigação e contingência
Metodologias e procedimentos
Interoperabilidade entre vários
socorristas e serviços
Treinamento avançado e contínuo

PREPARAÇÃO PARA FUTUROS
SURTOS
Compartilhamento em tempo real em escala
global. Pensando no futuro - Um plano descrito
para a implementação de testes, medicamentos e
vacinas que podem atender a um aumento
repentino de demanda.
Coordenação de regulamentos Desenvolvimento
e definição de protocolos e procedimentos para
uma pandemia em escala global.
Sustentabilidade - Criar uma estrutura financeira
sustentável para apoiar a preparação, mitigação e
resposta durante um surto e a recuperação após o
evento.

TAR - FORMAÇÃO &
IMPLEMENTAÇÃO

A TAR possui experiência comprovada no
fornecimento de soluções em escala nacional para
organizações e unidades de resposta a desastres.
Nosso conceito integrado oferece infraestruturas
fixas e móveis para detectar, identificar, analisar
e lidar com uma ampla variedade de ameaças.
Desde a modernização das tecnologias e técnicas
existentes até o estabelecimento de unidades de
resposta em escala nacional. Nosso trabalho é
garantir que você esteja totalmente preparado
para todas as contingências.
Ameaças recorrentes, como o vírus COVID19,
provam que a conduta pública desempenha um
papel decisivo na determinação do resultado bemsucedido de um desastre, assim como medidas
rápidas e coordenadas de tecnologias, treinamento e
implementação de protocolos e procedimentos.

