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Informe Saúde Firjan SESI – 016

Informe sobre prevenção pelo novo Coronavírus – COVID-19 – V16
Orientações para AMBIENTES INTERNOS E TODOS OS FUNCIONÁRIOS, CLIENTES E VISITANTES
DA FIRJAN (SESI, SENAI, IEL, CIRJ)

A Firjan e suas entidades continuarão mantendo todos os cuidados e orientações conforme o
Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde e ampliará suas medidas protetivas contra o
coronavírus de acordo com a evolução dos fatos. Desta forma estamos reforçando as necessidades
dos cuidados preventivos já implementados e adotando novas medidas, conforme descritas abaixo:
Para os ambientes:
•

As portarias e portões de acesso deverão ter álcool 70% para higienização das mãos na
entrada em nossas instalações;

•

Álcool 70% deve estar disponível nas áreas de circulação no interior das nossas operações;

•

As filas também devem ser organizadas com o distanciamento mínimo de 2 metros entre as
pessoas; fixando informativos de piso, visando organização do fluxo e do distanciamento
entre as pessoas em locais de espera, halls, filas, etc;

•

Ambiente de entrada com comunicação à vista sobre os protocolos adotados, visando
orientar a todos sobre as medidas preventivas;

•

Caso haja espaço de convivência, como, por exemplo, refeitório, redimensionar, se
possível, de forma a estabelecer o distanciamento mínimo ou conforme recomendações
dos decretos municipais;

•

Nota ou qualquer outra forma de registro para as empresas terceirizadas que atuam nas
dependências da Firjan com orientações técnicas para adequação do protocolo de limpeza
visando intensificar a higienização de todos os ambientes e principalmente dos elevadores,
escadas, painéis dos elevadores, dentre outros pontos de grande contato.

Para funcionários, clientes e visitantes:
•

Não será permitida a entrada sem máscara nas nossas dependências;

•

A temperatura de todas as pessoas deverá ser checada na entrada das unidades e, mesmo
de máscara, quando esta for superior a 37,8 °C, a entrada não será permitida (exceto se for
para consulta médica). A pessoa deverá ser orientada a procurar um serviço ou orientação
de saúde;

•

A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada, mesmo que esteja lavada;

•

Evite abrir portas e pegar em maçanetas, caso necessário usar papel toalha, descartando-o
nos nas lixeiras logo em seguida ou higienizar as mãos imediatamente;

•

Utilize de forma consciente seu aparelho celular, fones de ouvido e outros equipamentos
periféricos, que devem ser higienizados previamente ao chegar no ambiente, no intervalo
após o almoço e ao final do expediente;

•

Atenção para, nos momentos de entrada e saída no acesso às catracas, evitar o toque
direto do crachá, apenas aproximá-lo.

Débora Martins Erthal Camara
Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho (GSA)

