PLANO DE RETOMADA

“Coronavírus, troque a preocupação
pela prevenção”
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1. OBJETIVO
Orientação aos nossos colaboradores quanto a prevenção na retomada das atividades , visando o bem
estar e integridade fisica dos mesmos, estendendo-se também aos nossos clientes.
Assim, manteremos os valores sempre adotados e que basilares em nossos relacionamentos, priorizando o
respeito e a hombridade com os nossos clientes, buscando sempre a excelência no atendimento.

2. SETORES ENVOLVIDOS
Entendemos que em decorrência da pandemia, neste momento todos os setores da empresa
precisam estar engajados nessa causa, contando com o entendimento com a colaboração necessário
e com a responsabilidade de cada um dos colaboradores.

3. INFORMAÇÕES
Em resposta às recomendações da OMS e o Ministério da Saúde , quanto às medidas que devem ser
adotadas para obstar a proliferaçao do COVID-19 , orienta através do plano de contigência e do presente a
todos os seus functionários e colaboradores.
A Limpart Rio por se enquadrar no rol de serviço essencial à sociedade, está trabalhando desde sempre,
em meio a crise pandêmica do novo coronavírus, desempenhando nossas atividades com muita
responsabilidade e prevenção, objetivando manter a integridade física e mental dos nossos
colaboradores, obedecendo nosso protocolo de segurança, de acordo com as orientações da OMS e plano de
contigência.

4. HIGIENIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO
Desde sempre prezamos pela total hienização em nosso ambiente deh trabalho (bases e postos),
tendo intensificado ainda mais todos os protocolos, atendendo às determinações da OMS e da ANVISA quanto
aos cuidados de sanitização e de higiene estabelecidos pelos órgãos competentes.
Nossos colaboradores são orientados por meio de pôsteres informativos, mensagens via whatsApp e
através de e-mail a respeito da higienização pessoal e coletiva, objetivando diminuir o contágio do novo
coronavirus, não somente no local, mas também quanto estiverem fora do ambiente de trabalho, como uma
forma de gerar a conscientização geral para que possamos reduzir cada dia mais o numero de contaminados.

•

Limpeza com alcool 70% dos locais de trabalho – mesas , maçanetas , telefones , celulares ,
computadores , banheiros , etc.

•
•

Frequência dessa limpeza para no mínimo 3x/dia.
Disponibilizar em todos os contratos e projetos álcool Gel 70% para uso dos funcionários.
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a.

DESINFECÇÕES PERIÓDICAS NOS AMBIENTES POSTOSE POSTOS DE TRABALHO

b. EPI’S E EPC’S DISPONIBILIZADOS AOS COLABORADORES
NR 6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários
dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer
simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
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5. RESPONSABILIDADES

ÁREA

Diretor

Responsabilidade
Apoiar nas comunicações que envolvam o tema COVID - 19;
Participar das reuniões periódicas sobre o tema; Garantir recursos necessários
para a realização de trabalhos alinhados a prevenção;
Garantir o cumprimento desse plano a fim de atender as demandas do cliente em
casos de cenários críticos envolvendo operações.
Auxiliar no desenvolvimento das comunicações

Escritório

Operação

Recursos Humanos e
Infraestrutura

de prevenção junto aos

funcionários e subcontratados; Monitorar e acompanhar todos os casos
reportados, desde o início até a sua finalização; Manter contato com todos os
funcionários que estiverem contaminados, e/ou com suspeita; Manter planilha de
indicadores com o registro de todos os funcionários que estiverem sendo
monitorados e o status de cada um; Participar do Comitê de Crise sempre que
acionado; TST's onde estiver presente, orientar os funcionários em rápidos briefing
em formato de DDS sobre as medidas de prevenção juntamente com liderança
local; Direcionar imediatamente os funcionários com suspeita da doença que entre
em contato com o serviço médico da empresa para orientações; Participar de
reuniõessobre o tema
sempre que necessário.
Acompanhar a rotinas de atividades dos colaboradores com total vigilância do
estado de saúde de cada colaborador; encaminhar para o escritorio qualquer
colaborador que apresentar sintomas de gripe ou
resfriado.

Manter o escritório informado sobre qualquer caso que envolva suspeita da doença;
Todo e qualquer atestado médico referente a problemas respiratório (CID 10 –de “ J
00 a J 99 “) deverá ser encaminhado ao Médico do Trabalho com o telefone de
contato do funcionário (solicitar o número no momento da entregado
atestado); O funcionário que estiver doente, sinais e sintomas respiratórios, deverá
permanecer em casa seguindo as orientações do médico coordenador; Participar de
reuniões sobre o tema sempre que convocado; Garantir e intensificar a limpeza em
todos os ambientes de trabalho com funcionários; Disponibilizar as medidas
necessária para assepsia das mãos dos colaboradores (álcool em gel,
sabonetes, etc.).
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Jurídico

Responsável pela comunicação com os órgãos públicos em casos de notificação.

Comunicação

O Gestor Administrativo fica responsável pela comunicação interna e externa
(funcionários, clientes, fornecedores, população, etc).

6. MEDIDAS PREVENTIVAS
a.

REUNIÕES DE TRABALHO

As reuniões de trabalho estão ocorrendo de forma virtual, afim de evitar o contato social.
O uso de tecnologias da informação, videoconferência, comunicação telefônica, e-mail, dentre oureos
meios eletrônicos entre funcionários, clientes e fornecedores estão sendo promovido para evitar o contato
direto.
b. TREINAMENTOS
São realizados e disponibilizados online e em vídeos para que todos tenham acesso ao conteúdo.
EXEMPLOS:
•
•
•
•

Ajuda Psicológica
Alimentação
Higienização
Utilização correta dos EPI’S

c. APOIO AO COLABORADOR
•
•

Canais de Atendimento
Ouvidoria
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d. PELO MENOS UM METRO E MEIO DE DISTÂNCIA SOCIAL
Mantenha pelo menos 1,5 metro de distância de outras pessoas, principalmente aquelas que
apresentarem tosse, espirro e febre. Ao tossir ou espirrar, pequenas gotas contendo o vírus são
projetadas. Se você estiver muito perto , você pode inalar as cotigulas advindas da pessoa eventualmente
contaminada . Por esta razão o distanciamento social é de extrema importância e deve ser respeitado em
todos os ambientes.

e. EVITE TOCAR OS OLHOS, O NARIZ E A BOCA
As mãos tocam muitas superfícies que podem estar contaminadas com o vírus. Se você tocar nos olhos,
nariz ou boca com as mãos contaminadas poderá transferir o vírus da superfície para si mesmo.
f.

USO DE MÁSCARAS (OBRIGATÓRIO A TODOS)

•

O uso de mascara é obrigatório nos termos da Lei 8859/20

•

Antes de tocar na máscara, lave bem as mãos ou utilize álcool gel;

•

Coloque a máscara no seu rosto através das alças elásticas, sem encostar no material que cobre o
rosto

•

A máscara deve cobrir sua boca, nariz e queixo. Puxe a parte superior e inferior para que proteja toda
a área;

•

Remova a máscara pelos elásticos atrás das orelhas, mantendo ela afastada do seu rosto e roupas,
evitando contato com a superfície que pode estar contaminada;

•

Não toque o seu nariz ou boca enquanto estiver usando a máscara. Sua função é criar uma barreira
contra áreas que possam estar contaminadas com o vírus(inclusive a sua própria mão).

g.

MÁSCARAS DE PANO

CONFORME RDC no 356, de 23 de março de 2020 e orientações gerais ANVISA.
Mediante as escassez dos EPI’s, a partir desse cenário, o Ministério da Saúde recomenda que máscaras
cirúrgicas e N95/PFF2 sejam priorizadas para os profissionais da saúde.

•

O uso da máscara de pano é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, amigos e
outros;

•

Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com seegurança para minimizar
os espaços entre o rosto e a máscara;
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•

Enquanto estiver utilizando a mascara , evite tocá-la na rua , não fique ajustando a mascara durante o
percurso;

•

Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a máscara;

•

Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando de tocar na parte da frente;

•

Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por
30 minutos. Aproporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes deágua
(Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável);

•

Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão;

•

Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão;

•

A máscara deve estar seca para sua reutilização;

•

Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em saco plástico;

•

Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade;

•

Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.

7. MEDIDAS GERAIS
•

Não compartilhe objetos pessoais, de higiene ou de banheiro;

•

Não compartilhe alimentos, copos ou talheres;

•

Evitar medidas de cortesia que impliquem encostar entre pessoas como dar a mão, abraçar ou
beijar;

•

Limpe as superfícies e objetos de uso comum com produtos de limpeza
habitualmente;

•

Evite zonas de aglomeração de pessoas;

•

Evitar o uso compartilhado de material de trabalho como tablets, teclados, celular, material
de escritório, prestando atenção especial a canetas. Em caso de uso frequente, lavar
as mãos e realizar a desinfecção com álcool gel 70%;

•

Não ficar a menos de 1,5m de distância de pessoas desconhecidas;

•

Evitar locais com aglomerações: cinemas, teatros, ônibus, metrô, trens, cultos etc;

•

Estreita vigilância com amigos e familiares que visitam sua casa;
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Segue abaixo o contato dos órgãos competente para casos suspeito de contaminação:

•
•
•
•

Rede Nacional – COVID19 – telefone136
SAMU -192
Secretaria Municipal de Saúde –2976-2023
Centro de Vigilância Epidemiológica do Rio de Janeiro – 0800-0255525

8. PLANO DE AÇÃO
Se um(a) colaborador(a) suspeitar que possa estar infectado(a):

•

Permanecerá em sua casa e entrará em contato por telefone com seu superior imediato;

•

O superior imediato entrará em contato com o escritório, informando a matrícula, o nome e o
contato atualizado do(a)colaborador(a)

•

O médico do trabalho realizará contato com o(a) colaborador(a) para avaliar sua condição e
orientar conforme o caso ou seguir as recomendações prévias pelomesmo.

•

Não é recomendada a ida para hospital sem a orientação do médico do trabalho, de modo a
evitar contaminação no local de atendimento médico.

Segue abaixo alguns contatos úteis:

•

Clínica SH – Tel.: (21) 2224-9982

• Rede Nacional COVID19 – Tel.: 136
•

SAMU – Tel.: 192

• Secretaria Municipal de Saúde –Tel.: (21)2976-2023

• Centro de Vigilância Epidemiológica do Rio de Janeiro – Tel.: 0800-0255525
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COLABORADOR COM CASO CONFIRMADO DE COVID-19


Manter o colaborador afastado com monitoramento constante até liberação médica;



Não permitir que o funcionário vá até a empresa, seja qual for o motivo;



Sempre que viável a empresa remanejará equipes de outras áreas a fim de cobrir a ausência da equipe
faltante, priorizando atividades emergenciais e casos de necessidade;
O superior imediato entrará em contato com o escritório , informando a matrícula, o nome e o



contato atualizado do(a) colaborador(a);


O médico do trabalho realizará contato com o(a) colaborador(a) para avaliar sua condição e
orientar conforme o caso



Não é recomendada a ida para hospital sem a orientação do médico do trabalho, de modo a
evitar contaminação no local de atendimento médico.

COLABORADOR COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19


Todo e qualquer atestado médico referente a problemas respiratório (CID 10 – de “ J 00 a J

99 “ ou B 34.2) deverá ser encaminhado ao Médico do Trabalho com o telefone de contato do
colaborador (solicitar o número no momento da entrega do atestado);


Orientar o colaborador para ficar em casa e aguardar o contato domédico do trabalho;



Caso o colaborador não tenha ido ao médico e apresente qualquer sinal de contaminação, a regra
deverá ser a mesma, orientar que o colaborador fique em casa e solicitar o número para contato da
área de Saúde Ocupacional da empresa;



O superior imediato entrará em contato com o escritório,

informando a matrícula, o nome e o

contato atualizado do(a) colaborador(a);


O médico do trabalho realizará contato com o(a) colaborador(a) para avaliar sua condição e orientar
conforme o caso;



Não é recomendada a ida para hospital sem a orientação do médico do trabalho, de modo
a evitar contaminação no local de atendimento médico.
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OBS: Os equipamentos, uniformes, e outros materiais da empresa que tiverem sido utilizados pelo
colaborador serão bloqueados e, antes de seu retorno, devidamente higienizados com agentes
eficientes.
COLABORADOR QUE TIVER CONTATO COM PESSOAS CONTAMINADAS POR COVID-19
•

Será encaminhado para Clínica SH Saúde Ocupacional,para ser avaliado pelo médico do trabalho,
que avaliara cada caso, de acordo com sua especificidade. Gestantes e pessoas com doenças
crônicas devem ser liberadas e monitoradas por um período de quarentena.

•

O superior entrará em contato com o escritório informando a matrícula, o nome e o contato
atualizado do(a) colaborador(a).

Rio de janeiro, 10 de julho 2020 .
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