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Medidas que deverão ser implementadas pelas empresas que optarem 
em retornar às atividades, respeitando o plano de retomada consciente 
e programada no estado de São Paulo: 

1 - Pontos importantes que devem ser exigidos dos Gestores na reto-
mada:

• Manter-se atualizado, por meio de em fontes confiáveis, sobre as formas de 
transmissão da Covid-19 e sobre as medidas de prevenção e proteção dos funcio-
nários e clientes do meu estabelecimento;

• Afastar temporariamente funcionários que apresentarem os seguintes sintomas: 
febre, tosse, dor de garganta e/ou dificuldade em respirar e orientar que procure 
um serviço de saúde ou ligue no telefone 160;

• Incentivar a manutenção do Distanciamento Social para trabalhadores do grupo 
de risco;

• Cumprir a obrigatoriedade do uso da máscara dentro do estabelecimento, por 
todos os funcionários e clientes e fornecer (mediante recibo) a quantidade de 
máscaras em número suficiente para cada funcionário;

• Orientar e incentivar a prática da etiqueta respiratória por todos os funcionários 
do estabelecimento;

• Providenciar sabonete líquido, papel toalha e lixeira em todas as pias de lava-
gens das mãos para uso dos funcionários e clientes do estabelecimento;
• Providenciar álcool 70% em gel para uso dos clientes e dos trabalhadores em 
locais de fácil acesso do estabelecimento;

• Orientar os funcionários para evitar o uso compartilhado de objetos;

• Manter o ambiente de trabalho limpo e arejado, com portas e janelas abertas, 
sempre que for possível;

• Identificar objetos e superfícies mais frequentemente tocados, com maior risco 
de contaminação no ambiente de trabalho, e garantir a desinfecção;

• Providenciar em quantidade adequada os produtos de higienização e desinfec-
ção das superfícies e ambiente de trabalho (álcool 70%, água sanitária, sabão e 
outros produtos escolhido para a desinfecção);

• Orientar o funcionário responsável pela limpeza para fazer a desinfecção de for-
ma correta, bem como orientar as medidas de segurança para que ele não fique 
exposto a contaminação;

• Avaliar a capacidade máxima de clientes e funcionários dentro do ambiente de 
trabalho de forma a garantir a distância segura;

• Organizar filas e fazer a marcação no piso garantindo o distanciamento mínimo.
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2 - Pontos importantes que devem ser exigidos dos clientes e colabo-
radores com a devida fiscalização:

USO DE MÁSCARAS HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS

EVITAR
AGLOMERAÇÃO

MANTENHA O 
DISTANCIAMENTO

Espera-se do empregador:

• Atender ao Regulamento Técnico sobre Qualidade do Ar de Interiores em Am-
bientes Climatizados, com redação dada pela Portaria MS n.º 3.523/1998 ou  por 
outra que a venha substituir;

• Atender aos Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes cli-
matizados artificialmente de uso público e coletivo, com redação dada pela Resolu-
ção n.º 9/2003 da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou por outra 
que a venha substituir;

• Priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando 
concentrá-la em um turno só;

• Promover, sempre que possível, teletrabalho / home office;

• Se possível, Evitar viagens, deslocamentos e reuniões presenciais, priorizar recur-
so de áudio e/ou videoconferência;

• Dar especial atenção aos trabalhadores com mais de 60 (sessenta) anos ou àque-
les pertencentes a grupo de risco, segundo Protocolo de Manejo Clínico para o Novo 
Coronavírus do Ministério da Saúde, priorizando sua permanência na própria resi-
dência. Caso seja indispensável a presença na empresa desses trabalhadores, deve 
ser priorizado trabalho interno, sem contato com terceiros (clientes, fornecedores 
etc.), em local reservado, arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho;

• Reforçar a limpeza de sanitários, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e 
demais áreas uso coletivo existentes na empresa;

• Considerar a disponibilização de lenços descartáveis e lixeiras para descartá-los 
nos locais de trabalho;

• Adotar procedimentos para, na medida do possível, evitar que os trabalhadores 
toquem superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevador, ma-
çanetas, corrimãos etc;

• Criar e divulgar protocolos para identificação da sintomatologia e para encami-
nhamento de trabalhadores com suspeita de contaminação antes de ingressarem 
no ambiente de trabalho, seguindo as orientações do SESMT (Serviço Especializa-
do em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) ou da área responsá-
vel pelo controle da saúde ocupacional na empresa;

• Encaminhar para o ambulatório médico da empresa ou de serviços terceirizados, 
quando existente, os trabalhadores com suspeita de contaminação pela COVID-19, 
para avaliação e acompanhamento adequado;



• Instituir mecanismo para que os trabalhadores sejam incentivados a reportar sin-
tomas de doença em si ou em outros trabalhadores. Se o colaborador teve contato 
com pessoa diagnosticada com COVID-19, deve comunicar o fato à empresa.

Quanto às atividades do SESMT e da CIPA (quando aplicáveis):

Se possível, priorizar recurso de áudio e/ou videoconferência ou ensino a distân-
cia;

• Certificar-se de que SESMT e CIPA instituam e divulguem plano de ação conten-
do orientações aos trabalhadores para prevenção do contágio.

• Fornecer e exigir o uso de luvas de procedimento e máscaras do tipo PFF2 ou 
N95 pelos trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT - auxiliares, enfer-
meiros e médicos, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, e de 
demais Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eventualmente definidos para 
os riscos.

• Instituir mecanismos para que os trabalhadores sejam incentivados a reportar 
sintomas de doença em si ou em outros trabalhadores.

Quanto à exigibilidade de treinamentos:

Se possível, priorizar recurso de áudio e/ou videoconferência ou ensino a distân-
cia;

• Uso de máscaras;
• Higienização das mãos;
• Evitar aglomeração;
• Manter o distanciamento.

Quanto à exigibilidade de exames médicos:

Se possível, a cargo do médico coordenador do PCMSO, evitar alguns exames 
complementares;

• Uso de máscaras;
• Higienização das mãos;
• Evitar aglomeração;
• Manter o distanciamento.

Outras Considerações:

As empresas devem garantir as melhores con-
dições higiênicas e sanitárias dos empregados 
e fornecer os EPI’s necessários na execução das 
atividades. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Roperbras 
pelo e-mail: roperbras@roperbras.com.br

Devem ser oferecidos ainda, treinamentos e orientações para a educação 
dos colaboradores diante das novas normas de saúde e segurança.
 
E todos os procedimentos preventivos devem ser registrados e arquivados 
pelos empresários, servindo como meio de prova em caso de fiscalização ou 
demandas judiciais.


