
COVID-19

TRABALHO SEGURO!

Recomendações para o 
ambiente de trabalho nas 
Uregis/Eslocs e Unidade 

Central.

Atendimento seguro aos 
produtores rurais/público 

externo.
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INTRODUÇÃO

Estamos em época de pandemia, mas, aos poucos, a situação vai se 
restabelecendo. Neste retorno gradativo ao trabalho presencial, em 
algumas localidades, é importante nos mantermos vigilantes e adotar 
alguns cuidados para proteção de empregados e também do público 
externo. Esta Cartilha contém orientações importantes, que devem ser 
seguidas por todos os funcionários e repassadas aos nossos clientes, 
para garantir a segurança em nossos ambientes de trabalho. 
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MANTENHA O AMBIENTE DE TRABALHO 
SEGURO!

 �Use a máscara de proteção durante todo o expediente e só permita 
a entrada de pessoas com o acessório. A máscara deve sempre 
cobrir a boca e o nariz, sem deixar espaços entre a máscara e o 
rosto. A máscara deve ser trocada sempre que estiver úmida ou 
suja, portanto tenha sempre uma máscara de reserva.
 �Tenha máscaras descartáveis de reserva para disponibilizar ao 
público externo, caso seja necessário.
 �Evite usar adornos, como anéis, relógios e pulseiras, e mantenha os 
cabelos presos.
 �Ao tossir ou espirrar, mesmo de máscara, cubra a boca com o 
antebraço.
 �Disponibilize álcool em gel 70% para higienização das mãos dos 
funcionários e do público externo e oriente-os quanto ao uso.
 �Controle a entrada de pessoas no mesmo ambiente. Não permita 
aglomerações.
 �Não use apertos de mão, abraços entre colegas e público externo, 
porém mantenha a cordialidade.
 �Mantenha pelo menos 1,5 metro de distância dos colegas e do 
público externo.
 �As salas deverão ter lotação máxima de 1 pessoa a cada 5 metros 
quadrados.
 �Se  houver filas na parte externa do escritório, manter o 
distanciamento de 2 metros entre cada pessoa.
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MANTENHA O  AMBIENTE DE TRABALHO 
LIMPO!

 �No início do trabalho, limpe as mesas e cadeiras com um pano limpo, 
embebido em álcool líquido a 70% ou em solução de água sanitária 
(na proporção de 25 ml de água sanitária, que equivale a meio 
copinho de café de 50 ml, para 1 litro de água). Nessa concentração, 
a menos que você seja alérgico ou tenha a pele muito sensível, não 
há necessidade de usar luvas.
 �Teclados, computadores e telefones (fixos e celulares) devem ser 
limpos, diariamente, com álcool líquido a 70% ou solução de água 
sanitária (na proporção de 25 ml de água sanitária, que equivale a 
meio copinho de café de 50 ml, para 1 litro de água), e, sempre que 
possível, eles não devem ser compartilhados. Higienize as mãos, 
também, antes de usá-los.
 �Sempre que possível, os materiais e as encomendas que chegam ao 
escritório devem ser higienizados com as soluções acima.
 �Os bocais dos bebedouros que injetam água direto na boca devem 
ser desativados, permanecendo apenas os bocais que enchem 
garrafas, que devem ser higienizados com as soluções acima, 
diariamente. 
 � Intensifique a higienização de 
maçanetas, corrimãos, botões de 
elevadores, torneiras, garrafas de 
café, de água e outros itens onde 
haja contato constante com as 
mãos, com as soluções acima.
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FIQUE ATENTO AOS CUIDADOS COM O 
AMBIENTE DE TRABALHO!

 �O ambiente deve estar sempre bem arejado e limpo. Abra as janelas 
e aumente a frequência de faxinas. Evite o uso de ar condicionado.
 �A máscara deve ser retirada e guardada em saco plástico ou 
envelope pardo no horário das refeições, higienizando as mãos logo 
em seguida e antes de colocá-la novamente.
 �No local de refeição, deve ser respeitado o distanciamento mínimo 
entre as pessoas, de 1,5 metro.
 �Caso seja necessário, estabeleça um rodízio de empregados que 
usam o espaço destinado ao almoço ou café. Não permita que 
muitas pessoas permaneçam no local ao mesmo tempo.
 �Os alimentos crus, como frutas, devem ser bem lavados com água 
e sabão.
 �A limpeza de pisos, áreas abertas, sanitários e solas de sapato deve ser 
feita com solução mais concentrada de água sanitária: 50 ml de água 
sanitária, que equivale a 1 
copinho de café, para 1 litro 
de água, lembrando que 
esse copinho não pode ser 
reutilizado para beber café. 
Umedeça nessa solução 
um pano limpo e passe no 
piso, nos sanitários e nas 
solas de sapato.
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MANTENHA O  AMBIENTE DE TRABALHO 
SEGURO!

Procedimentos para higienização do celular:

 �Desligue o celular.
 �Remova todos os acessórios e cabos do aparelho.
 �Deixe o pano levemente úmido com o produto de limpeza adequado.
 �Passe o pano suavemente sobre a superfície externa e a tela.
 �Deixe secar por alguns minutos antes de ligá-lo novamente.
 �Os acessórios, como capinhas, também devem ser higienizados.
 �Vale lembrar que as mãos devem ser lavadas com água e sabão após 
o processo. O Ministério da Saúde recomenda para a desinfecção 
de celulares o uso de álcool em gel ou água sanitária (na proporção 
de 25 ml de água sanitária, que equivale a meio copinho de café de 
50 ml, para 1 litro de água).

Procedimentos para higienização das máscaras de 
tecido (caseiras):

 �Deixar a máscara imersa em um recipiente com a solução de água 
sanitária  (na proporção de 25 ml de água sanitária, que equivale a 
meio copinho de café de 50 ml, para 1 litro de água) por 30 minutos.
 �Enxaguar em água corrente e lavar com água e sabão.
 �As mãos devem ser lavadas com água e sabão após o processo.
 �Depois de seca, passar a ferro.
 �Guardar em saco plástico.
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TRABALHE COM SEGURANÇA

Nas visitas ao Campo

 �Agende previamente as visitas ao produtor, possibilitando um 
atendimento individualizado e mais seguro.
 �Ao entrar no carro, limpe o volante, alavanca de marcha e outros 
locais onde há manuseio constante. Use álcool em gel a 70%.
 �O motorista deve sempre passar, também, o álcool em gel nas mãos.
 �Caso esteja com mais alguém no carro, utilize a máscara, também 
dentro do veículo.
 �Manter sempre álcool em gel no veículo.
 �Ao chegar na propriedade, cumprimente com uma saudação a 
distância e use sempre a máscara. Oriente produtores a usá-la 
também.
 �O atendimento deverá ser realizado em local aberto e arejado.
 �Mantenha o distanciamento de no mínimo 1,5 m das pessoas.
 �Não permita aglomeração de pessoas.
 �Evite adentrar na residência dos clientes. Faça o atendimento na 
área externa.
 �Ao voltar ao carro, higienize as mãos e os acessórios do veículo que 
você manusear.
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ONDE BUSCAR INFORMAÇÕES SEGURAS:

 �Site da Emater–MG: www.emater.mg.gov.br 

 �Aplicativo da Secretaria de Estado de Saúde: Saúde Digital–MG 
COVID-19

 �Consulta on-line para casos suspeitos da Covid-19, pela Unimed: 
unimedbh.com.bh/coronavirus

 �Ministério da Saúde: www.saude.gov.br

 �Secretaria de Estado da Saúde: www.saude.mg.gov.br

 �Fiocruz: www.portal.fiocruz.br

 �Anvisa: www.portal.anvisa.gov.br

Produção:

 �DEPRH/Medicina do Trabalho
 �Ascom




