O NOVO FUTURO: DISTANCIAMENTO SOCIAL
MEDIDAS PARA ATENUAR SURTOS DO VÍRUS
MEDIDAS FUNDAMENTAIS QUE AS EMPRESAS ESTÃO TOMANDO PARA AJUDAR A GARANTIR A SEGURANÇA NA ERA DA COVID-19
DESAFIO

O surto global da COVID-19 mudou muito a maneira como interagimos uns
com os outros. De grandes concertos a idas ao supermercado, medidas
de distanciamento social são fundamentais. Neste momento em que os
líderes estão analisando a reabertura das empresas, a manutenção de
medidas de distanciamento social ainda é prioritária no pensamento das
pessoas, e as empresas precisam inovar para que tudo dê certo.

SOLUÇÃO

Temos o compromisso de oferecer tecnologias inovadoras e fundamentais
que protejam pessoas e comunidades. A imposição de medidas de
distanciamento em meio a uma pandemia global é uma luta feroz que
empresas e municípios estão enfrentando hoje. Nossas tecnologias
dinâmicas foram desenvolvidas para preparar as organizações para se
adaptarem à nova norma e facilitar a devida adesão a diretrizes e manter
os membros da comunidade seguros e saudáveis.
O Avigilon Control Center (ACC) da Motorola Solutions é um software
avançado de gerenciamento de vídeo habilitado por AI. Ele foi
desenvolvido para proporcionar informações práticas para que os gerentes
de instalações possam tomar medidas, quando necessário.

Especialmente em ocasiões sem precedentes, os principais recursos do
sistema ACC™ podem ajudar a criar um nível adicional de segurança no que
diz respeito a esforços de distanciamento social. Para apoiar as iniciativas
determinadas por diretrizes governamentais e de saúde pública, a nova
tecnologia de distanciamento social do sistema ACC usa inteligência de
vanguarda nas nossas câmeras H5A conceito e vídeo analítico habilitado por
AI para monitorar continuamente os esforços de distanciamento social em
um local.
Esse novo recurso monitora quando e por quanto tempo a distância entre
duas ou mais pessoas fica abaixo do limite recomendado. Os relatórios
permitirão que as empresas estudem padrões de tráfego, identifiquem
pontos críticos e façam ajustes. As empresas podem usar esses dados para
proteger ainda mais o pessoal e os clientes tomando medidas corretivas
para conscientizar os funcionários, modificar layouts de instalações e
eliminar áreas de alta densidade.
Por exemplo, o síndico de um edifício de escritórios pode ter preocupações
semelhantes quando os funcionários lentamente começarem a voltar
ao trabalho. Nesse cenário, a tecnologia de distanciamento social pode
encontrar áreas congestionadas no escritório, como o refeitório, onde as
diretrizes de distanciamento social precisam ser impostas com mais rigor.

ESTUDO TÉCNICO MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA ATENUAR SURTOS DO VÍRUS

A Motorola Solutions tem o orgulho de fabricar e distribuir tecnologias
sofisticadas de comunicações, software, segurança por vídeo e analíticas
que mantêm comunidades e nações seguras. Estamos nas linhas de frente
com governos federais, estaduais e locais há mais de 90 anos, inclusive em
épocas de crise. Hoje, os nossos 17 mil inovadores, engenheiros e especialistas em fabricação estão ansiosos para ajudar a preencher o déficit na
disponibilidade de tecnologias de gestão médica e de saúde necessárias
para combater a pandemia da COVID-19. Temos o prazer de aplicar essas
inovações às nossas soluções fixas de segurança por vídeo e analíticas de
modo a proporcionar recursos avançados de inteligência e detecção para
ajudar a limitar a propagação desse vírus.

A MOTOROLA SOLUTIONS ESTÁ PRONTA
PARA AJUDAR NOSSO PAÍS NESTE
MOMENTO DECISIVO.

Assim que esse congestionamento for identificado, o síndico do edifício
de escritórios poderá implantar medidas de atenuação, como ocupação
máxima e restrições de horários na área do refeitório.

À medida que o mundo volta lentamente a alguma forma de normalidade,
os esforços de distanciamento social continuarão em vigor para atenuar a
ameaça de uma segunda onda da pandemia. Com as tecnologias certas,
as empresas poderão fazer a sua parte para apoiar a comunidade nessa
importante responsabilidade cooperativa.

Da mesma forma, o gerente de uma instalação industrial precisará
garantir que os funcionários consigam cumprir as diretrizes de
distanciamento social, dado o provável espaço restrito onde eles
trabalham. Nesse caso, a tecnologia de distanciamento social conseguirá
detectar áreas de tráfego intenso, talvez onde a equipe precise se
aproximar com frequência para descartar detritos. Com essa tecnologia,
o gerente da instalação poderá aplicar diretrizes mais rigorosas para
permitir que o pessoal entre na área de descarte de detritos.
O distanciamento social provou ser uma prática importante na
desaceleração do surto de COVID-19. Quando combinado com o
recurso Contagem de ocupação da Motorola Solutions no software
ACC, as empresas conseguem cumprir mais facilmente as diretrizes de
distanciamento social, limitando o número de pessoas em uma instalação
e reduzindo a interação entre elas.
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