NOSSOS ESFORÇOS
EM RESPOSTA
À COVID-19
Reconhecemos os desafios que
nossos funcionários, suas famílias e a
comunidade enfrentam nestes
tempos sem precedentes. Desde
janeiro, a Johnson & Johnson
trabalha diretamente com governos
e autoridades de saúde para
combater a pandemia da COVID-19.
Nossa experiência, nossa escala
global e a dedicação de nossos
funcionários nos permitirão oferecer
inovações significativas e que salvam
vidas para ajudar os necessitados
durante esta crise global de saúde
pública.

COMO A J&J ESTÁ AJUDANDO NA
LUTA CONTRA A COVID-19 NO MUNDO

Colaborando
para acelerar o
desenvolvimento
de uma vacina.

Avaliando
compostos para
determinar se algum
poderia ajudar a
tratar aqueles que
têm o vírus.

Partners in Health e MexFam
para mensagens de promoção à
saúde na comunidade mexicana

Cruz Vermelha Mexicana para
treinamento e fornecimento de
equipamentos de proteção individual
para profissionais de saúde.
Hospital Filantrópico Oswaldo
Cruz | Escola de Enfermagem
Oswaldo Cruz em colaboração para
uma plataforma nacional de eLearning com cursos de terapia
intensiva para enfermeiros e outros
médicos brasileiros.
Associação Nacional de
Empresários da Colômbia (ANDI),
apoiando esforço colaborativo para
mobilizar recursos para as Unidades
de Terapia Intensiva e Respiratória.

Patrulla Aérea Colombiana
em programa de doação de
equipamentos de proteção
para apoiar os profissionais de
saúde na Colômbia.
Programa de apoio e proteção
aos trabalhadores da saúde da
Cruz Vermelha na Argentina.
Apoio em programa de doação
de equipamentos de proteção
para a Aid for Aids no
Panamá e à Centrarse na
Guatemala.
Programa "Cuidando de quem
de quem cuida de nós", em
parceria com a Distrito, a TNH
Health Tech, via solução Vitalk,
e a Moodar, para fornecer
apoio psicossocial e emocional
para enfermeiros e médicos na
linha de frente da COVID-19, por
meio de 7.600 sessões de
terapia on-line e ferramentas de
inteligência artificial.

250 milhões de
dólares

50 milhões de
dólares

em 10 anos para ajudar a inspirar,
recrutar, treinar, reter e mobilizar
profissionais de saúde da linha de
frente por meio do Johnson &
Johnson Center for Healthcare
Worker Innovation.

para apoiar médicos,
enfermeiras, parteiras, agentes
comunitários de saúde da linha
de frente e outros que lutam
contra a COVID-19.

1 bilhão
de dólares
em P&D para
desenvolvimento
de vacinas.

Avaliando a ciência
e as tecnologias
focadas na COVID19 fora da nossa
empresa para
fomentar novas
startups no
ecossistema de
saúde.

Adotando medidas
para apoiar a
segurança e o
bem-estar de nossos
funcionários,
contratados e das
comunidades em que
vivemos e
trabalhamos.

Fornecendo
equipamentos,
produtos e doações
financeiras para
apoiar organizações
e trabalhadores de
saúde na linha de
frente.

Mais de 350 mil
dólares
em doações de
produtos.

DOAÇÃO DE PRODUTOS

INICIATIVAS NA AMÉRICA LATINA
Mais de 444 mil dólares comprometidos em doações em
dinheiro para apoiar iniciativas na região:

Mantendo o
fornecimento de
medicamentos,
dispositivos e
produtos críticos dos
quais clientes e
pacientes necessitam.

INICIATIVAS GLOBAIS EM NÚMEROS

Mais de 2 milhões de unidades de produtos J&J e mais de 1 milhão de
unidades de álcool em gel destinadas a doações.
Produtos J&J

Álcool em gel para as mãos

Parceria com a UNICEF Brasil em uma
campanha educacional digital para
alcançar famílias e crianças com
mensagens para promover a saúde e
impedir a propagação da contaminação.
Além disso, JOHNSON´S® Baby doou 1,5
milhão de sabonetes para a população
vulnerável de São Paulo, Rio de Janeiro e
Ceará.

Nossas fábricas em São José dos Campos,
Argentina e Colômbia estão produzindo
temporariamente gel antisséptico para as mãos
para utilização de funcionários e contratados e
doação a profissionais de saúde e populações
vulneráveis. Mais de 1 milhão de unidades serão
produzidas até o final de junho. Na primeira onda,
estamos trabalhando para distribuir:

42 mil produtos J&J para a Direct Relief
no Mexico
350 mil produtos J&J para ONGs na
Colômbia.
90 mil produtos J&J para o governo do
Estado de São Paulo.
16 mil produtos J&J para ONGs na
Argentina, Chile, Peru, Equador e
Uruguai
19 mil produtos J&J para ONGs na
Guatemala e no Panamá.

55 mil unidades para apoiar os
profissionais de saúde por meio do
Ministério da Saúde da Argentina.
220 mil unidades para apoiar
hospitais da rede pública de todo o
Brasil, por meio de uma parceria de
distribuição com o Hospital Albert
Einstein, e diretamente ao Estado de
São Paulo e à Prefeitura de São José
dos Campos para apoiar os
trabalhadores da linha de frente na
região.
160 mil unidades para apoiar os
trabalhadores da saúde por meio de
ONGs na Colômbia

3,7 milhões
de dólares
em equipamentos de
proteção individual
para profissionais de
saúde da linha de
frente.

4,5 milhões de dólares
doados para diferentes instituições em
todo o mundo para fornecer apoio na
prevenção, detecção e resposta à
pandemia da COVID-19.

AÇÕES PARA COLABORADORES
Toda a força de trabalho na América
Latina tem a oportunidade de doar para
o Fundo de Resposta Solidária à
COVID-19 ou à campanha "All of Us" da
Fundação CDC e terão suas doações
complementadas pela J&J em igual
valor, até o limite de 1 milhão de dólares.
A plataforma caringcrowd
(https://www.caringcrowd.org/) também está
disponível para doações através de ONGs em
toda a região.
No Brasil, o portal Abrace um Causa
(https://quarentena.abraceumacausa.com.br/) está
aberto para doações locais e a Phomenta
(http://conteudo.phomenta.com.br/coronavirus)
para voluntariado virtual dos empregados.
Na Colômbia, as ONGs Patrulla Aérea,
Fundação Plan, e a Cruz Vermelha estão
abertas para doações locais.
No México, as ONGs Cruz Vermelha,
Ednica, CIMIGEN e Compañeros en la
Salud estão abertas para doações locais.

