MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO
AO CORONAVÍRUS

NOVOS TEMPOS, NOVOS CONCEITOS

Aos
Funcionários

Prezados (as), segue abaixo algumas medidas de prevenção que visam minimizar
os riscos de contágio e transmissão do Vírus causador da COVID – 19, conforme
orientações emitidas pelo Ministério da Saúde e OMS – Organização Mundial da
Saúde:
MEDIDAS DE PREVENÇÃO – Coronavírus (COVID – 19)
Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas
básicas de higiene, como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso)
com água e sabão, e, de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las.
Além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool gel, que
também serve para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas,
etc. Para a limpeza doméstica recomenda-se a utilização dos produtos usuais, dando
preferência para o uso da água sanitária (em uma solução de uma parte de água
sanitária para 9 partes de água) para desinfetar superfícies.

Fonte e ilustração: Ministério da Saúde.
www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-a-disseminacao-do-coronavirus

Recomendações básicas:
Evitar aglomerações;
Sempre que possível manter janelas abertas para que os ambientes sejam
arejados naturalmente;
Lavar as mãos com frequência;
Realizar a higienização com álcool gel 70%;
Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com lenço ou braço, evitando o uso
das mãos;
Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
Evitar o contato físico nos cumprimentos e saudações;
Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos,
copos, cuia e bomba;
Possíveis sintomas:
Tosse
Febre
Cansaço
Dificuldade para respirar (em casos graves)
Procurar o serviço de atenção básica de saúde em casos de dificuldade respiratória,
febre e tosse, evitando o contato com outras pessoas.
Em caso de dúvidas e/ou aparecimento de quaisquer sintomas descritos acima, o
funcionário deverá comunicar IMEDIATAMENTE o plantão da empresa pelo nº que
está localizado no verso de seu crachá funcional (com atendimento 24hs) e procurar
o serviço de saúde mais próximo, que pode ser localizado pelo aplicativo
Coronavírus – SUS, disponível nas seguintes plataformas:
iOS:

https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes

Por fim, informamos que, à V I G I T E C somando esforços na contenção do vírus
causador da COVID – 19, adotou as seguintes medidas:
1)

Envio de Circular Informativa a seus funcionários por meios eletrônicos
- APP Corporativo*)

e WhatsApp

(51 9732.2551)

(smartphone

sobre os métodos de prevenção e

sintomas;

2)

*Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexti.mobile

*iOS:

https://apps.apple.com/br/app/nexti/id1242457098

Suspendeu, temporariamente, o registro no ponto biométrico, até que o
fabricante do equipamento enviasse as orientações sobre a segurança e meios
de prevenção com a utilização dos terminais biométricos;

3)

Suspender, temporariamente, o envio de seus vigilantes para os cursos de
reciclagem (evitando aglomerações de pessoas em ambientes fechados);
Decisão lastreada na orientação recebida da Polícia Federal e Ofício Circular da Secretaria especial de Previdência e Trabalho;

4)

Priorizar os contatos das equipes de fiscalização via, Chat, WhatsApp, Website,
Telefone ou e-mail;

5)

Divulgação permanente sobre os métodos preventivos, em consonância com as
recomendações do Ministério da Saúde e OMS, em nossas Redes Sociais:

https://www.facebook.com/VIGITECSegurancaOficial/

https://www.instagram.com/vigitec_seguranca/
Pág. criada recentemente, para fim de divulgação de métodos preventivos;

6)

Desenvolver as atividades, do setor administrativo, sempre que possível em suas
residências (Home Office);

7)

Rever o cronograma de férias, liberando o maior número possível de funcionários
que estejam no grupo de risco. Em casos específicos, proceder a transferência
para postos com baixa circulação de pessoas, mitigando o risco de contato destes
profissionais com o público em geral;

8)

Realizar compra, em grande escala, de álcool em gel¹, luvas de látex e máscaras²
para distribuição em TODOS os postos de serviços, sede administrativa,
escritórios regionais e veículos da nossa frota;
Nota:
1 - Álcool em gel:
O uso de álcool gel é uma medida eficaz para higienização das mãos, segundo o Ministério da Saúde. No entanto, deve ser
considerada uma segunda opção, somente para ocasiões em que não é possível lavar as mãos com água e sabão
Fonte: Secretaria Estadual da Saúde (RS) - https://saude.rs.gov.br/coronavirus-prevencao
2 – Máscaras caseiras:
Realizada compra e distribuição, de no mínimo, 02 (duas) máscaras caseiras para cada funcionário, confeccionadas em
conformidade com as orientações do Ministério da Saúde;
Fonte: Ministério da Saúde:
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus

9)

Reiterar nosso compromisso na contínua prestação dos serviços, aos nossos
clientes, assegurando a saúde ocupacional de todos os nossos funcionários.
Salientando que a atividade de Segurança Privada é considerada como essencial
pelo Gov. Federal e Estadual, não podendo sofrer descontinuidade neste
momento de calamidade pública;

10)

Realizar a comunicação de quaisquer casos suspeitos aos nossos clientes e
proceder a respectiva substituição, bem como cadastro no e-SUS VE;

UNIDOS NA CONTENÇÃO DO CONVID-19!
Canais oficiais da saúde:
Governo Federal – Ministério da Saúde: https://coronavirus.saude.gov.br/
Governo Estadual RS – Secretaria da Saúde: https://saude.rs.gov.br/coronavirus

