PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA EMPRESA
PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO COVID-19
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PREMISSA
A empresa MEX BRASIL, em relação às situações de perigo que surgiram com a
disseminação do COVID-19 e conforme as recentes disposições legislativas, adota todas
as medidas para contrastar e conter a disseminação do novo vírus no local de trabalho,
assim regulando todas as medidas de segurança que devem ser adotadas por seus
funcionários.

OBJETIVO DO PLANO
O objetivo deste plano é tornar a empresa MEX BRASIL um local seguro onde os
trabalhadores possam realizar suas atividades. Nesse sentido, são proporcionadas
todas as precauções necessárias que devem ser adotadas para combater a propagação
do COVID-19.

INFORMAÇÃO
A empresa informa todos os trabalhadores e qualquer pessoa que entre nos locais de
trabalho sobre as disposições de segurança, entregando e/ou publicando folhetos e
gráficos na entrada e nos locais mais visíveis.
Em particular, as informações dizem respeito a:








A obrigatoriedade de ficar em casa se apresentar sintomas de gripe, resfriado,
coriza ou dor de garganta, apresentando sintomas de agravamento como febre
acima de 37,5° ou dificuldade de respiração deverá procurar posto de saúde;
A conscientização e aceitação de que não se pode entrar/permanecer na
empresa, e de que se deve declarar prontamente se, mesmo após a entrada,
existirem condições perigosas (sintomas de gripe, temperatura, origem de áreas
em risco ou contato com pessoas com vírus nos últimos 14 dias, etc.);
O compromisso de cumprir todas as disposições das autoridades da OMS e do
empregador ao acessar a empresa (manter a distância de segurança, observar
as regras de higiene das mãos e manter comportamentos higiênicos corretos);
O compromisso de informar de forma rápida e responsável seu superior sobre
quaisquer sintomas de gripe, tendo o cuidado de permanecer a uma distância
adequada das pessoas presentes.

MODALIDADE DE ENTRADA NA EMPRESA
A partir da entrada no local de trabalho, os funcionários deverão permanecer de
máscara, caso contrário não será permitido sua entrada, nem sua permanência nas
dependências da Empresa. Ainda segundo orientações dos órgãos competentes, o uso
de máscara precisa ser contínuo em qualquer ambiente público, incluindo as ruas.
No interior da Empresa, torna-se obrigatória a higienização das mãos por meio de
lavagem com água e sabão ou através do uso de álcool em gel, sempre que o funcionário
tocar em objetos de uso comum ou na utilização de banheiros.
O empregador informa com antecedência aos funcionários e aqueles que pretendem
entrar na empresa sobre a exclusão de acesso para quem, nos últimos 14 dias, tiver tido
contato com indivíduos com resultado positivo para COVID-19 ou provir de áreas de
risco, conforme as indicações da OMS.

MODALIDADE
DE
ACESSO
PARA
FORNECEDORES EXTERNOS E FUNCIONÁRIOS
Sobre o acesso para fornecedores externos, visitantes e funcionários, deve ser reduzido
na medida do possível; se for necessário (subir 1 de cada vez para ser atendido), eles
devem cumprir todas as regras da empresa.

LIMPEZA E SANITIZAÇÃO NA EMPRESA
A empresa garante limpeza diária e higienização periódica de locais, ambientes,
estações de trabalho e banheiros,
No caso de ser constatado uma pessoa com COVID-19 dentro das instalações da
empresa, o local será isolado até as instalações serem limpas, sanitizadas e ventiladas,
conforme normas de referência.
É garantida a limpeza no começo do turno e a higienização periódica de teclados, telas
sensíveis ao toque e mouses com álcool 70% no escritório. Também ficará disponível
dispenser contendo álcool em gel de uso exclusivamente interno, afim de aumentar a
segurança dos colaboradores, que poderão realizar outra higienização e proporcionar
maior conforto e segurança
A empresa, conforme as indicações do Ministério da Saúde e os métodos considerados
mais adequados, realizamos a cada 1 mês uma limpeza de desinfecção.

PRECAUÇÕES DE HIGIENE PESSOAL
É obrigatório que as pessoas presentes na empresa tomem todas as precauções
higiênicas, especialmente para as mãos.
A empresa deve fornecer meios adequados de limpeza das mãos. Recomenda-se a
limpeza frequente das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool gel.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
A adoção das medidas de higiene e dos equipamentos de proteção individual indicados
neste Protocolo é fundamental e, dada a atual situação de emergência, está claramente
ligada à disponibilidade no mercado. Por estas razões:
a) As máscaras devem ser usadas de acordo com as disposições da Organização
Mundial da Saúde.
b) Dada a situação de emergência, em caso de dificuldades de suprimento e com o
único objetivo de evitar a propagação do vírus, podem ser usadas máscaras cujo
tipo corresponda às indicações da autoridade sanitária.
Se o trabalho exigir uma distância interpessoal de menos de um metro e outras soluções
organizacionais não forem possíveis, ainda será necessário o uso de máscaras e outros
dispositivos de proteção que cumpram as disposições das autoridades científicas e de
saúde (luvas, óculos de proteção, macacões, toucas, aventais, etc.).

É obrigatório o uso continuo das máscaras nas áreas internas e externas da empresa,
bem como no trajeto casa-trabalho e trabalho-casa. No interior da empresa é
recomendável o uso das máscaras fornecidas pela própria empresa. Caso houver
alguma impossibilidade do uso das máscaras fornecidas pela empresa, deverá ser
comunicado imediatamente ao responsável, podendo fazer uso das máscaras próprias
neste período desde que atendam aos requisitos mínimos de segurança e a correta
utilização e manuseio conforme manual de instruções.

ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA
Conforme as normas de referência da OMS e as disposições da empresa, e limitandose ao período de emergência devido ao COVID-19, a empresa poderá implementar
algumas medidas adotadas por outras organizações e autorizadas pelo Governo, dentre
elas, pode-se destacar:









Utilizar o home office para todas as atividades que podem ser cumpridas em casa
ou a distância;
Nos casos em que o trabalho presencial é essencial, foram adotadas algumas
regras de contato, como manter distância mínima de dois metros entre
funcionários e evitar manter mais que 3 colaboradores dentro do mesmo
ambiente;
Reuniões deverão acontecer prioritariamente com o auxílio de plataformas ou
aplicativos de videoconferência (Zoom, Teams, Skipe, Hangouts, etc...);
Flexibilização nas escalas para evitar aglomeração no ambiente de trabalho e
evitar que funcionários façam uso de transporte público nos horários de pico;
Os colaboradores lotados no escritório administrativo da Empresa, estão
autorizados a se alimentarem no interior da Empresa. Foi disponibilizado um
forno micro-ondas para que possam esquentar suas comidas e as refeições
podem ser consumidas na sala de reuniões, desde que estejam no máximo 3
pessoas por vez, mantendo o distanciamento sugerido e as janelas devem estar
abertas, para que ocorra a circulação de ar. Sendo terminantemente proibido a
aglomeração de pessoas durante o intervalo para descanso, ficando autorizado
estabelecer junto com a empresa horários distintos para refeição e descanso,
como medida preventiva, devendo ser anotado corretamente o horário na folha
de ponto;
Utilizar os períodos de férias vencidas e ainda não utilizadas.

GESTÃO DE ENTRADAS
FUNCIONÁRIOS

E

SAÍDAS

DE

Tempos de entrada/saída: estamos com horário reduzido para que os colaboradores não
fiquem expostos nos transportes públicos.

REUNIÕES
As reuniões presenciais não são permitidas. Caso elas sejam necessárias e urgentes,
na impossibilidade de conexão remota, a participação deve ser reduzida ao mínimo e,
em qualquer caso, deve ser garantido o distanciamento interpessoal e a
limpeza/ventilação adequada nas instalações.
Todas as atividades de treinamento irão ser realizadas in loco nos projetos.

PESSOA SINTOMÁTICA NA EMPRESA
Caso alguém presente na empresa desenvolva febre e sintomas de infecção respiratória
(tosse), deve declará-lo imediatamente ao Superior do seu Departamento. Ele deverá
procurar imediatamente um Hospital para realizar o primeiro atendimento no Órgão
Municipal/Estadual ou Federal.
A empresa pode solicitar que o colaborador fique de quarentena em casa, cuidando de
sua saúde.

PESSOA POSITIVO PARA COVID-19 NA EMPRESA
O funcionário deverá comunicar imediatamente a empresa ou em caso de estado grave
ou internação solicitar que um familiar entre em contato, para que Segurança do
Trabalho junto com o Supervisor responsável acompanhem o funcionário dando total
apoio no que for necessário.

ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE REGULAÇÃO
Para a aplicação e verificação das regras do protocolo de regulação foi estabelecido na
empresa com a participação do representante da Segurança do Trabalho medidas
higiênico-sanitárias. São elas:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Lave as mãos frequentemente. Recomenda-se utilizar álcool em gel
para assepsia das mãos em todos os locais públicos e outros locais de
aglomeração.
Evite contato próximo de pessoas que sofrem de infecções respiratórias
agudas.
Evite abraços e apertos de mão.
Mantenha uma distância interpessoal de pelo menos 1,5m a 2m nos
contatos sociais.
Cuide da sua higiene respiratória (espirre e tussa em um lenço, evitando
o contato das mãos com as secreções respiratórias).
Evite compartilhar garrafas e copos, especialmente durante atividades
esportivas.
Não toque nos olhos, nariz e boca com as mãos.
Cubra a boca e o nariz se espirrar ou tossir.
Não tome medicamentos antivirais e antibióticos, a menos que
prescritos pelo seu médico.
Limpe as superfícies com desinfetantes à base de cloro ou álcool.
Use a máscara.

SINALIZAÇÃO
Abaixo está a sinalização para a aplicação deste protocolo, que pode ser impressa e
usada conforme necessidade.
Os sinais propostos são os seguintes:
Comportamentos a adotar


Evitar aglomerações;



Manter a distância de 1,5m a 2m entre as pessoas em filas ou no convívio normal;



Utilize o elevador individualmente ou com pessoas do mesmo departamento ao
qual trabalha, sempre mantendo o distanciamento mencionado no ítem acima.
Caso o elevador esteja cheio, aguarde o seu retorno ou utilize as escadas;



Lavar as mãos com água e sabão frequentemente;



Higienizar as mãos com álcool em gel na impossibilidade da lavagem das mãos;



Utilizar máscara frequentemente em ambientes fechados e públicos;



Evitar abraços e apertos de mão;



Desinfetar superfícies e objetos expostos em ambientes de ampla circulação.

ENTRE EM CONTATO COM A
EMPRESA MEX BRASIL

Eu,

, portador do documento de identidade
nº
, matrícula:
, declaro para os devidos fins
que recebi da Empresa MEX Brasil, a cartilha de prevenção ao novo
coronavírus e me comprometo a seguir todas as recomendações nela
presentes a fim de preservar minha saúde e dos demais colaboradores da
Empresa.

Rio de Janeiro,

de

de 2020.

Assinatura do Colaborador

