Retorno seguro: como
adaptar o ambiente de trabalho
aos cuidados com a covid-19
O retorno à rotina acontecerá com a adoção de
novos hábitos de higiene e interação social.
Por isso, preparamos este guia de sugestões de como
adaptar nosso dia-a- dia em meio à pandemia

CUIDADOS COM A HIGIENE PESSOAL
Use álcool em gel,
mas lembre-se que
ele não substitui
água e sabão.
Lave as mãos
frequentemente
com água e sabão
por pelo menos
20 segundos.

Evite tocar
nos olhos,
nariz e boca
com as
mãos não
higienizadas.

Ao espirrar ou
tossir, cubra a
boca com o
braço.

Evite tocar
em superfícies
de uso
comum.

COMO CUMPRIMENTAR UM COLEGA
Olhos nos olhos e mão no peito. Este é um
gesto simples, mas que simboliza a nossa
disposição em nos mantermos próximos.

USO DE TRANSPORTE COLETIVO

Lave as mãos antes de sair de casa;
Use máscara enquanto estiver
no transporte coletivo;
Evite trocar de lugar; ocupe sempre o
mesmo assento durante a viagem;
Mantenha as janelas abertas para
a circulação do ar;
Mantenha o distanciamento social;
Evite tocar a sua face com as mãos;
Durante a viagem, caso necessário,
higienize suas mãos com o álcool
em gel individual;
Lave as mãos após sair
do transporte.

CARONA AMIGA
Mesmo que seja apenas para um dos trechos
do seu trajeto, converse com seus colegas e
veja se alguém poderia lhe dar uma carona.
O mesmo vale para o uso de táxi ou veículos
de aplicativo.
Todos que estiverem no carro devem
fazer uso de máscara.

USO DE MÁSCARA
O uso de máscara precisa ser um hábito de
todos, principalmente em ambientes externos
ou coletivos.
Lembre-se delas quando retornar ao trabalho.
Assim, você cuida da saúde de todos.

USE CORRETAMENTE
A máscara é de uso individual
e não deve ser compartilhada;
Certifique-se de que ela proteja
todas as vias aéreas, jamais deixe
nariz e boca expostos;
O cuidado com o manuseio das
máscaras também é necessário. Ao retirar
a sua, dobre-a com o lado que toca
seu rosto virado para dentro;
Após dobrar sua máscara, guarde-a em
uma embalagem higienizada. Jamais deixe
sua máscara sobre superfícies expostas;
Higienize sua máscara diariamente,
lavando-a com água e sabão neutro e
deixando-a de molho em solução desinfetante
(15ml de água sanitária para 500ml de água)
por cerca de 30 minutos.
Recomendamos também que cada pessoa
tenha mais de uma máscara.

DIA-A-DIA DA EMPRESA

Na circulação nos espaços comuns, como copa,
banheiros e salas de reunião, atente-se à quantidade
máxima de pessoas permitidas nos locais.

É mandatório usar a sua máscara e cumprir o
distanciamento social, inclusive nas estações
de trabalho, assim como higienizar as mãos
com frequência.

Localize e faça uso de dispensadores de álcool
em gel disponibilizados em prédios e
estabelecimentos comerciais. Lembre-se de
higienizar todas as áreas das mãos, incluindo
pontas de dedos, punhos e costas das mãos.

Sua estação de trabalho deve ficar o mais livre
possível, sem acúmulo de papéis ou objetos
pessoais. Desta forma você colabora com a
limpeza e a higienização do local.

REUNIÕES

Em reuniões presenciais, atente-se à
quantidade de participantes, à necessidade
de distanciamento e à capacidade da sala.
Além disso, é importante que:
• Todos usem máscara;
• Utilizem álcool em gel na entrada e
na saída da sala;
• Lavem as mãos antes e depois de tocar em
utensílios de uso comum, como garrafas e copos.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

É importante que grandes deslocamentos e
viagens, nacionais ou internacionais, aconteçam
apenas quando não houver nenhuma outra
alternativa. Desta forma, reduzimos as
possibilidades de circulação do vírus.

DA
ENTRA

ENTRADA DE VISITANTES

A presença de visitantes também devem ocorrer
apenas em casos de urgência, mediante a
autorização dos gestores e o cumprimento do
protocolo de higienização e uso de máscara.

As medidas individuais adotadas reduzem,
mas não eliminam a possibilidade de
contágio e espalhamento do vírus.
Por isso, todo cuidado é pouco.
Caso apresente algum sintoma como febre,
falta de ar ou tosse seca, reporte imediatamente
ao departamento de recursos humanos.
Quando precisar buscar apoio médico,
dê preferência à pré consultas online,
e siga atentamente as orientações
profissionais.
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