
 

 

 

Índice 

AMBIENTE DE TRABALHO ........................................................................................................................ 2 

I - INSTRUÇÕES GERAIS ....................................................................................................................... 2 

II - PORTARIA E RECEPÇÃO .................................................................................................................. 4 

III – BANHEIROS E VESTIÁRIOS ............................................................................................................ 4 

IV - REUNIÕES ...................................................................................................................................... 5 

V - MARCAÇÃO DO PONTO ................................................................................................................. 5 

VI – REFEITÓRIO .................................................................................................................................. 5 

VII - MONITORAMENTO DA SAÚDE .................................................................................................... 6 

VIII – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINTOMAS ............................................................................... 7 

SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE CRISE E CUIDADOS PARA SE PREVENIR CONTRA A 

CONTAMINAÇÃO ..................................................................................................................................... 8 

EM CASA .............................................................................................................................................. 8 

NO SUPERMERCADO ........................................................................................................................... 9 

OUTRAS DICAS..................................................................................................................................... 9 

DICAS COMPLEMENTARES .................................................................................................................. 9 

RESPONSABILIDADES DOS GESTORES ................................................................................................... 10 

LIMPEZA INTERNA (GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO) .................................. 10 

COMUNICAÇÃO VISUAL (GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO) ................................................................ 10 

REFEITÓRIO (GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS) ......................................................................... 11 

SEGURANÇA DO TRABALHO (GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS) ................................................ 11 

SERVIÇO MÉDICO (GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS) ................................................................ 11 

LAYOUT DOS POSTOS DE TRABALHO (GERÊNCIA DE EDIFICAÇÕES) ................................................. 11 

CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES - AR CONDICIONADO (GERÊNCIA FINANCEIRA - Seção de 

Patrimônio) ....................................................................................................................................... 11 

TURNOS DE TRABALHO (REVEZAMENTO) ......................................................................................... 12 

REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO .............................................................................. 13 



 

 

2 

 

PROTOCOLO DE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL EM TEMPOS 

DE COVID 19 
 

Esse protocolo visa orientar aos funcionários sobre como 

proceder no ambiente de trabalho e traz determinações aos gestores, a fim de 

preservar a saúde e reduzir o risco de contaminação pelo coronavírus. 

As atualizações das orientações aqui contidas ocorrerão de 

acordo com o cenário epidemiológico e com o avanço do conhecimento científico 

acerca do vírus e da COVID19. 

As recomendações constantes desse protocolo deverão ser 

seguidas por todos os funcionários, OBRIGATORIAMENTE. 

As determinações direcionadas aos gestores devem ser 

executadas IMEDIATAMENTE. 

 

AMBIENTE DE TRABALHO 

I - INSTRUÇÕES GERAIS 
As instruções abaixo deverão ser cumpridas por 

todos os funcionários: 

1) Usar máscara de proteção durante toda a jornada 
de trabalho, seguindo as recomendações de uso 
abaixo e as amplamente divulgadas pela mídia. A 
máscara NUNCA deve ser compartilhada: 

 a) Evite tocar na máscara durante o uso;  
 b) Lavar as mãos antes e depois de colocar e retirar     
a máscara; 
 c) O nariz e a boca devem estar sempre cobertos, com a máscara bem ajustada ao rosto; 
 d) Retirar pelo elástico da orelha, evitando tocar na parte da frente; 
 e) Guardar a máscara usada em saco fechado até chegar em casa; 
 f) Lavar com água e sabão, secar naturalmente e passar a ferro. 
2) Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos, antes de higienizar com água e 
sabão; 

3) Manter ambientes bem ventilados, manter portas e janelas abertas em tempo 
integral para a circulação do ar; 

 



 

 

3 

4) Evitar ao máximo a circulação desnecessária pelos corredores e, também, dentro 
dos setores, evitando bate-papo; 

5) Abster-se de aperto de mãos, abraços, beijos ou qualquer outro tipo de contato 
físico; 

6) Manter distância de 2 (dois) metros das pessoas, principalmente daquelas que 
estiverem tossindo e/ou espirrando; 

7) Evitar tocar superfícies com alta frequência de contato, como maçanetas corrimãos, 
etc.; 

8) Lavar as mãos e antebraços com água e sabonete ou higienizar com álcool gel 
70%, após o contato que possa oferecer risco de contágio, como impressoras, 
interruptores, corrimãos, maçanetas, terminais de caixa eletrônico, banheiros, entre 
outros; 

LAVE AS MÃOS CORRETAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Nas impressoras e nos caixas eletrônicos terá dispenser de álcool gel, que deverá 
ser usado por todos antes de manusear os equipamentos; 

10) Manter seu aparelho telefônico sempre higienizado e, na medida do possível, sem 
compartilhamentos. Se o aparelho telefônico 
for compartilhado, higienizá-lo antes de usá-lo 
novamente; 

11) Não compartilhar objetos de uso pessoal, 
como canetas, computador, teclado, celular, 
copos, talheres ou qualquer outro objeto que 
possa propiciar a transmissão do vírus. 
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II - PORTARIA E RECEPÇÃO 
As instruções abaixo são direcionadas para os Agentes de Portaria e Atendentes: 

1) O acesso às dependências da sede da Proguaru ocorrerá SOMENTE mediante 

agendamento prévio ou, então, com autorização da Diretoria; 

2) O atendimento ao público em geral será somente on line; 

3) Os Agentes de Portaria controlarão a entrada de TODOS, aferindo a temperatura 

de cada um e informando o resultado aferido, seguindo as orientações da Seção de 

Serviço Médico; 

2) As pessoas deverão aguardar na fila, respeitando as demarcações no chão, até a 

aferição de sua temperatura; 

3) Aquelas pessoas que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,5º NÃO 

poderão entrar e deverão ser orientadas a procurar uma UBS-Unidade Básica de 

Saúde; 

4) Os crachás deverão ser higienizados antes da entrega ao visitante e imediatamente 
após a sua devolução; 

5) Dentro da recepção, o número de pessoas deverá obedecer ao limite máximo 
definido; 

6) Orientar às pessoas na recepção para que mantenham distância das outras, 
obedecendo às demarcações no chão; 

7) Não compartilhar as estações de atendimento. 

 

III – BANHEIROS E VESTIÁRIOS 
Na utilização dos banheiros deverão ser cumpridas as seguintes instruções: 

1) Observar o número máximo de pessoas permitido dentro do banheiro; 

2) Se o banheiro já estiver com a capacidade máxima permitida, sair e aguardar do 
lado de fora até que saia uma pessoa; 

3) Se formar fila no corredor fora dos banheiros, observar a distância mínima pelas 
demarcações no chão; 

4) Lavar bem as mãos ao entrar e fechar o registro com papel toalha. Ao sair fazer o 
mesmo procedimento da entrada; 

5) Usar papel higiênico como proteção para acionar a válvula de descarga; 

6) Higienizar as mãos após abrir a porta do banheiro para sair. 
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IV - REUNIÕES 
1) As reuniões só serão realizadas por meio de videochamadas; 

2) Na impossibilidade de videochamada, a reunião deve ser realizada em área aberta, 
seguindo as orientações de distanciamento social e com um número reduzido de 
participantes. 

 

V - MARCAÇÃO DO PONTO 
A biometria para marcação do ponto será desativada. As marcações só poderão ser 

feitas com o uso do crachá ou do aplicativo instalado no celular. 

Os funcionários que utilizarem a marcação com o crachá deverão seguir as 

orientações abaixo: 

1) Não fazer aglomerações no momento de passar o crachá; 

2) Manter distância entre as pessoas que aguardam para marcar o ponto, obedecendo 
às demarcações no chão; 

3) Evitar conversas enquanto aguarda para realizar a 
marcação do ponto; 

4) Após a marcação do ponto no início do expediente 
dirigir-se imediatamente ao seu local de trabalho e ao final 
do expediente para a saída. Não parar para conversas em 
nenhuma das situações. 

 

VI – REFEITÓRIO 
Na sede, a quadra será adaptada como refeitório e os funcionários deverão adotar 

os procedimentos abaixo: 

1) Obedecer ao número máximo determinado de pessoas dentro do refeitório ao 
mesmo tempo; 

2) Manter distância das outras pessoas que estão no refeitório, obedecendo às 
demarcações no chão; 

3) Higienizar as mãos antes e após manusear o micro-ondas; 

4) Retirar a máscara somente no momento que iniciar a refeição, tomando todas as 
precauções necessárias e seguindo as orientações para tal procedimento; 

5) Evitar aglomerações, conversas e bate-papo dentro do refeitório; 

6) Não compartilhar talheres, pratos, copos ou outros utensílios; 

7) Realizar a refeição com a maior brevidade possível e retirar-se do refeitório, assim 
que terminar; 
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8) Recolocar a máscara de proteção, assim que terminar de comer, seguindo as 
orientações para esse procedimento. 

 

VII - MONITORAMENTO DA SAÚDE 
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. 

O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19, após casos registrados 

na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). 

As informações a seguir fundamentam-se no conteúdo do site do Ministério da Saúde: 

1) Definição dos casos: 

  Assintomáticas – pessoas aparentemente saudáveis, sem queixas relacionadas à 
síndrome gripal; 

 Sintomáticas – pessoas com sintomas respiratórios (síndrome gripal). 

2) Sintomas da COVID-19: 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia 
severa. Sendo os sintomas mais comuns: 

 tosse; 

 febre; 

 coriza; 

 dor de garganta 

 Dificuldade para respirar 

3) Como é transmitido: 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de: 

 Toque do aperto de mão; 

 Gotículas de saliva; 

 Espirro; 

 Tosse; 

 Catarro; 

 Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, 
teclados de computador etc.  

4) Diagnóstico: 

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que 
deve avaliar a presença de critérios clínicos. 

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar 
exame laboratoriais. 
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O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: 

 histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento 
dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual  

não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados 
pelo profissional durante a consulta. 

5) Como se proteger: 

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 
higienize com álcool em gel 70%; 

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as 
mãos; 

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado; 

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando; 

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote 
um comportamento amigável sem contato físico, 
mas sempre com um sorriso no rosto; 

Higienize com frequência o celular e os 
brinquedos das crianças; 

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como 
talheres, toalhas, pratos e copos; 

Mantenha os ambientes limpos e bem 
ventilados; 

Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas 
e igrejas. Se puder, fique em casa; 

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar; 

Durma bem e tenha uma alimentação saudável; 

Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência. 

 

VIII – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINTOMAS 

1) O funcionário deverá reportar a sua chefia imediata ou à Seção de Serviço Médico, 
caso esteja apresentando quaisquer dos sintomas que indiquem contaminação; 

2) Caso perceba algum sintoma da doença em colega de trabalho, o funcionário 
deverá reportar a sua chefia imediata; 
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3) O gestor deve monitorar seus funcionários, acompanhando-os quanto ao 
aparecimento ou não dos sintomas e reportar à Seção de Serviço Médico, caso 
verifique quaisquer sintomas suspeitos. 

 

SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE CRISE E CUIDADOS PARA SE PREVENIR 

CONTRA A CONTAMINAÇÃO 

Manter a saúde mental durante a pandemia do coronavírus é 
fundamental para enfrentar essa crise, tanto no trabalho como em casa. 

A situação exige mudanças de atitudes e comportamentos o que 
pode gerar estresse. 

O importante é se adaptar às mudanças da melhor forma 
possível, seguindo todas as orientações e tomando todas as precauções e cuidados 
necessários. 

Abaixo algumas DICAS da médica infectologista Dra. 
Christianne Takeda, do Hospital São José de Doenças Infecciosas, em entrevista à 
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará: 

EM CASA 

1) Ao chegar em casa: 

 a) tire os sapatos e, caso seja possível, deixe-os do lado de fora; 

 b) objetos como bolsa, carteira e chaves devem ser guardados em uma caixa; 

 c) depois, higienize as mãos antes de tocar em superfícies ou móveis e em seguida tome 
um banho; 

 d) as roupas usadas devem ser lavadas; 

2) A limpeza da casa é uma forma de proteção, é recomendável que a limpeza seja 
feita uma vez ao dia: 

 a) é necessário abrir portas e janelas e; 

 b) varrer a casa e utilizar um pano úmido com água sanitária, respeitando as instruções na 
embalagem do produto; 

 c) é fundamental limpar as superfícies dos móveis com álcool 70% e as maçanetas de 
portas com água sanitária diluída em água; 

3) Faça a higienização de frutas, legumes e verduras antes de colocá-las na geladeira: 

 a) mergulhe-as por 15 (quinze) minutos em uma solução feita com quatro colheres (sopa) 
para um litro de água; 

 b) em seguida faça o enxague com água corrente; 

c) os produtos não comestíveis podem ser limpos com álcool 70%, que também é eficaz na 
limpeza de embalagens como caixa de leite, sacos de arroz, feijão e macarrão. 
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NO SUPERMERCADO 



 

 

1) A ida ao supermercado deve ser planejada para que o tempo de permanência no 
estabelecimento seja o menor possível: 

 a) prepare com antecedência a lista de compras; 

 b) se possível use um lenço descartável com álcool em gel e passe na barra do carrinho 
de compras; 

 c) tente, também, manter uma distância das pessoas; 

 d) não se esqueça de higienizar as mãos ao retornar para o carro ou transporte público. 

OUTRAS DICAS 

1) Confira outras dicas importantes de Christianne Takeda: 

 a) não use anéis, relógios e pulseiras para facilitar a higienização das mãos. Prenda o 
cabelo; 

 b) se for utilizar transporte público, siga a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar; 

 c) evite tocar em qualquer objeto ou superfície; 

 d) leve lencinhos descartáveis e, se possível, use-os para tocar superfícies de uso comum, 
como maçanetas. Se não for possível, higienize as mãos em seguida com álcool em gel; 

 e) após o uso de lenço de papel, descarte-o no lixo; 

 f) após utilizar dinheiro ou cartão, lave as mãos com água e sabão. Caso não seja possível, 
utilize álcool em gel; 

 g) não faça a desinfecção do carro por fora. Feche a porta e siga viagem. 

 

DICAS COMPLEMENTARES 
– evite compensar as dificuldades com excessos alimentares, o uso abusivo de álcool, 
tabagismo e uso de drogas. 

 – seja mais tolerante consigo e com os colegas de trabalho; 

– evite o distanciamento emocional; 

 – busque soluções em conjunto com o seu gestor, seus colegas de trabalho e seus 
familiares, caso esteja se sentindo deprimido ou triste; 

 – não force as pessoas a receberem ajuda, se algum colega não quiser ajuda agora, 
deixe claro que ele poderá recebê-la posteriormente; 

 – respeite a privacidade, não seja invasivo ou agressivo, não faça julgamentos; 

 – entenda que a situação é difícil para todos, seja compreensivo; 

– se algum colega precisar de apoio, encontre um local adequado para conversar e 
mantenha a distância mínima de 01 (um) metro indicada nos protocolos, apoio 
emocional não requer abraços, requer sua atenção de qualidade. 
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RESPONSABILIDADES DOS GESTORES 



 

 

Será responsabilidade dos gestores monitorar seus funcionários e cuidar para que as 

orientações contidas nesse protocolo sejam obedecidas por todos. 

Além disso, abaixo estão relacionadas determinações que deverão ser executadas, 

obrigatoriamente, pelos responsáveis da área a que se refere: 

 

LIMPEZA INTERNA (GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO) 

1) Adotar medidas de reforço da limpeza e desinfecção de locais coletivos mais 

exposto ao toque das mãos a cada 2 (duas) horas, tais como braços de cadeiras, 

telefones, bancadas, dentre outros; 

2) Providenciar a desinfecção de calçados no acesso às instalações no local de 

entrada, inserindo pano úmido com água sanitária diluída em água; 

3) Deverá ser efetuada higienização obrigatoriamente de hora em hora nas 

maçanetas, interruptores, portas de geladeira, portas de micro-ondas, puxadores de 

armários, registros e torneiras, dentre outros; 

4) Higienizar os encostos, assentos e tampos das mesas e cadeiras do refeitório. O 

procedimento deverá ser realizado de hora em hora, enquanto o refeitório estiver em 

atividade (horário de café e almoço) e, também, no início e no encerramento das 

atividades; 

5) Reforçar a limpeza dos banheiros a cada uso e do piso dos andares a cada 2 (duas) 

horas; 

6) Deverão ser disponibilizados dispenser de álcool gel nos postos de trabalho e em 

todos os ambientes de uso coletivo, com as devidas orientações quanto à sua 

utilização. 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL (GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO) 
1) Confeccionar e afixar em cada ambiente, sinalização indicativa do número máximo 

de pessoas permitido; 

2) Deverá ser providenciada sinalização com orientações para uso dos dispenser de 

álcool gel e, também, orientações para a lavagem das mãos, que deverão se afixadas 

nos locais onde se aplicam; 

3) Providenciar outras sinalizações ou cartazes orientativos que sejam necessários; 

4) Cuidar para que a sinalização esteja em local visível por todos e, periodicamente, 

verificar se há necessidade de substituição. 
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REFEITÓRIO (GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS) 



 

 

1) Deverão ser retiradas todas as garrafas de café, bem como quaisquer outros 

vasilhames de uso coletivo; 

2) Monitorar para que o número máximo de pessoas permitido dentro do refeitório não 

seja ultrapassado; 

3) Acompanhar se as mesas, cadeiras e outros objetos estão sendo higienizados 

dentro do intervalo de tempo determinado (de hora em hora); 

4) Manter as placas de sinalização visíveis e orientar as pessoas em caso de não 

observância das determinações nelas constantes. 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO (GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS) 

1) A Seção de Segurança do Trabalho deverá monitorar todas as adequações 

realizadas, verificando se atendem ao disposto nas Normas Regulamentadoras. 

 

SERVIÇO MÉDICO (GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS) 

1) A Seção de Serviço Médico fornecerá o suporte necessário para a aferição de 

temperatura das pessoas, visitantes e funcionários, que necessitam acessar as 

dependências da Proguaru. 

 

LAYOUT DOS POSTOS DE TRABALHO (GERÊNCIA DE EDIFICAÇÕES) 

1) O layout nos postos de trabalho ou ambientes de uso coletivo deve ser alterado, 

adotando distância de 2 (dois) metros entre as pessoas, por meio de marcações no 

chão ou instalações de barreiras físicas entre elas; 

2) Colocar barreiras físicas e demarcações no chão nos locais de atendimento ao 

público (portaria, recepção, etc.); 

3) Colocar demarcações no chão nos corredores externos dos banheiros e vestiários 

e nos espaços próximos aos relógios de ponto. 

 

CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES - AR CONDICIONADO (GERÊNCIA FINANCEIRA - 

Seção de Patrimônio) 

1) Os ambientes devem ser mantidos bem ventilados e deve ser acionada a empresa 

contratada para a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado; 

2) Devem ser utilizados filtros biológicos nos aparelhos de ar-condicionado; 

3) A frequência de limpeza e troca de filtros dos aparelhos de ar-condicionado deve 

ser aumentada, em alinhamento com a empresa contratada. 
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TURNOS DE TRABALHO (REVEZAMENTO) 



 

 

1) Para evitar aglomerações nas áreas de trabalho e a fim de atender às 

recomendações determinadas, as chefias deverão organizar turnos de trabalho, com 

revezamento entre funcionários; 

2) Aqueles funcionários, cujo trabalho pode ser realizado home office, podem 

continuar nessa modalidade de trabalho, podendo ser chamados para voltar ao 

trabalho presencial, caso haja necessidade. 

 

A PANDEMIA AFETA A SAÚDE E A VIDA E NÃO DÁ PARA SABER O QUE ESPERAR DA 

HUMANIDADE DEPOIS DELA. 

VAMOS SER OTIMISTAS E ACREDITAR QUE TALVEZ NOS TORNEMOS PESSOAS 

MELHORES, COM MAIOR RESPEITO AOS IDOSOS, ÀS DIFERENÇAS ÉTNICAS, 

RACIAIS, RELIGIOSAS, DENTRE OUTRAS, E AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE 

ESTÃO DANDO SUAS VIDAS PARA CUIDAR DOS DOENTES. 

VAMOS ACREDITAR QUE A HUMANIDADE DARÁ MENOS VALOR ÀS COISAS SEM 

IMPORTÂNCIA E PASSARÁ A VALORIZAR MAIS A VIDA, A CONVIVÊNCIA E OS 

RELACIONAMENTOS. 

 

 

DIRETORIA PRESIDENTE 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
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REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO 

1) Protocolo SESI de retomada das atividades produtivas em tempos de COVID 19 

2) http://www.fimec.com.br/orientacoes-para-o-retorno-ao-trabalho-da-industria-

calcadista-no-periodo-da-pandemia-do-covid-19 

3) https://www.saude.ce.gov.br/2020/04/01/saiba-como-se-prevenir-ao-sair-de-casa-

e-voltar/  

4) https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid  

https://www.saude.ce.gov.br/2020/04/01/saiba-como-se-prevenir-ao-sair-de-casa-e-voltar/
https://www.saude.ce.gov.br/2020/04/01/saiba-como-se-prevenir-ao-sair-de-casa-e-voltar/
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid

