
Conheça as regras e orientações para 
manter a saúde e segurança no prédio

JUNTOS CONTRA O COVID-19 

MATERIAL DE PREVENÇÃO



Fique de olho em como está se sentindo. 

TUDO BEM COM VOCÊ?

Tosse seca Febre Falta de ar

Caso apresente algum sintoma, 
procure a enfermaria. 

Se estiver em casa, sinalize o 
seu gestor ou diretamente ao 
RH 

Dor de garganta

Diarreia

Conjuntivite

Dor de cabeça

Perda de olfato
ou paladar

SEU CUIDADO É NOSSO 
CUIDADO

Evite tocar no rosto, 
principalmente na boca, olhos 
ou nariz

Utilize lenço descartável para 
higiene do nariz 

Lembre-se de cobrir o nariz e 
boca ao tossir ou espirrar e 
em seguida higienizar as 
mãos



ANTES DE CHEGAR NA 
EMPRESA

Sempre que possível, 
mantenha 1,5m de 

distância de outras pessoas

Evite sair de casa Utilize a máscara durante todo tra-
jeto, desde a saída da sua casa 

até a volta

O USO DA MÁSCARA É OBRIGATÓRIO
Caso não esteja com a sua, sinalize na entrada do prédio 

AO CHEGAR NA 
EMPRESA

Realize o percurso indicado para avaliação da saúde de todos os 
colaboradores:

Higienização 
das mãos

Higienização 
dos sapatos

Aferição de tem-
peratura

Verificação
de uso da
máscara
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PRECISA UTILIZAR O ELEVADOR?

A capacidade dos 
elevadores foi reduzida em 
50%. 

No máximo 5 pessoas por 
viagem

Os elevadores estarão identificados conforme seus destinos. 
Caso você trabalhe no 1º ou 2º andar, opte por usar as escadas.

LEMBRE-SE 
Sempre que tocar em uma superfície compartilhada, higienize as mãos. Utilize os 
dispositivos de álcool que estão posicionados nas áreas comuns.

ANTES DE INICIAR SUAS ATIVIDADES DO 
DIA...

Utilize o spray desinfetante em seus 
equipamentos de trabalho



HORA DA
REUNIÃO
Realize reuniões virtuais. 
A capacidade das salas 
presenciais estão reduzidas. 

Elas serão utilizadas 
somente em casos pontuais e com 
a limitação de 5 
pessoas. 

ATENÇÃO AO COMPARTILHAMENTO DE 
ITENS NO REFEITÓRIO

Não compartilhe itens pessoais 
como copos, talheres e toalhas

Mantenha o distânciamento social 
durante as refeições

Respeite a demarcação das 
mesas



A SAUDADE ESTÁ GRANDE, 
MAS RESPEITE O DISTANCIAMENTO 

SOCIAL

Abraços, beijos, aperto de mão e 
conversas devem respeitar o 
distanciamento. 

Guarde essa saudade e em breve 
estaremos vivendo um momento melhor.


