
PRINCIPAIS 
PONTOS 
DA RETOMADA 
DE ATIVIDADES 
PRESENCIAIS 

Quais os principais 
pontos para a Retomada 
das Atividades?

Quais os principais pontos 
do Distanciamento social: 

i) Definir os protocolos, com base nos 
atos normativos, de procedimentos e 
regras para identificar trabalhadores 
(além de clientes e parceiros) antes 
de ingressarem na empresa, com o 
devido monitoramento das condi-
ções de saúde;

PROTOCOLO

iii) Definir questões relacionadas ao distan-
ciamento social (postos de trabalho; mar-
cações em áreas de trânsito de pessoas e 
áreas comuns; limitação de pessoais em 
determinados espaços; horário de traba-
lho; priorizar o teletrabalho etc.);

DEFINIÇÃO

ii) Divulgar, orientar e treinar os em-
pregados, bem como promover 
campanhas de conscientização;

PROMOÇÃO

iv) Definir os procedimentos de 
higiene pessoal dos empregados e 
equipamentos de proteção neces-
sários (individual e/ou coletivo);

v) Definir os procedimentos de lim-
peza e higienização de ambientes.

HIGIENIZAÇÃO

LIMPEZA

i) distância mínima 
de 1,5 metro em 
todos os ambientes;

ESPAÇO

ii) reorganizar o ambiente de traba-
lho, espaçamentos dos postos de 
trabalho, das salas de reuniões, 
recepção, cozinha e refeitório etc.;

ORGANIZAÇÃO

iv) afastamento de empregados sus-
peitos e/ou com diagnósticos.

DIAGNÓSTICO

i) fornecimento e fiscalização do uso 
de epi´s necessários conforme a ati-
vidade a ser desempenhada (másca-
ras, protetores faciais e outros);

i) aperfeiçoar e reforçar os processos 
de limpeza e higienização dos am-
bientes, equipamentos, estações de 
trabalho, computadores, mobiliá-
rios, áreas comuns e banheiros;

ii) recomenda-se a utilização de 
papéis protetores nas estações de 
trabalho, com descarte diário ao 
final do expediente pelo próprio fun-
cionário;

iii) disponibilização de kits para 
higienização das superfícies e obje-
tos de uso;

v) higienização de ambiente infectado.

iv) privilegiar o ambiente arejado e 
cuidados especiais quando da utili-
zação de ar condicionado;

iii) não compartilhamento de objetos 
pessoais e utensílios para refeições;

ii) disponibilização de álcool em gel 70%;

iv) higienização de todo material.

iii) priorizar o teletrabalho (ativida-
des administrativas, funcionários do 
grupo de risco);

WEBCONFERÊNCIA

1,5 M

Quais os principais pontos 
para a Higiene pessoal:

Quais os principais 
pontos para a Limpeza 
e higienização de ambientes?

Quais os principais 
pontos para a 

Comunicação sobre 
as medidas tomadas?

Quais os principais pontos 
para o Monitoramento das 
condições de saúde?

i) Definir novos processos e protoco-
los; comunicar funcionários e reali-
zar treinamentos;

iii) Protocolos de comunicação em 
casos suspeitos e confirmados de 
COVID-19.

i) Criar processo e definir responsá-
veis pelo acompanhamento e repor-
te de casos suspeitos e confirmados, 
incluindo o monitoramento das pes-
soas que tiveram contato com con-
taminado ou suspeito;

iii) Realizar testagens quando possí-
vel e necessário.

ii) Medir a temperatura corporal 
na entrada e durante a jornada;

ii) Realizar campanhas de conscientização;

2 METROS
DISTÂNCIA


