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PROTOCOLO SETORIAL
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO



Considerando a abertura gradativa das
atividades comerciais de acordo com o Plano
de Convivência do Estado de Pernambuco,
lançamos o presente documento visando
estabelecer recomendações para a aplicação
de medidas preventivas devida ao COVID-19, nos
serviços de escritórios.
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PARA AS EMPRESAS



Para as empresas
u Observar os decretos estaduais e municipais quanto a capacidade operacional e

horário de funcionamento para que o tráfego trabalhadores e colaboradores não
gere aglomerações e contato desnecessário;

u Buscar manter o distanciamento de 1,5 m entre as estações de trabalho;

u O distanciamento social se aplica a todas as partes de uma empresa, não apenas ao
local onde as pessoas passam a maior parte do tempo, mas também às entradas e
saídas, salas de descanso, cantinas e ambientes semelhantes;

u Escalonar o horário de chegada e partida para reduzir a aglomeração dentro e fora
do local de trabalho, inclusive priorizando os horários fora do pico do transporte
público;

u Avaliar o uso de telas ou barreiras para separar as pessoas umas das outras, assim
como proteger a equipe em recepções e no contato com clientes;

u Sempre que possível, introduzir fluxo unidirecional nos pontos de entrada e saída,
usando marcações;



Para as empresas
u Reduzir a ocupação máxima de elevadores, fornecendo álcool 70% para as mãos

para a operação de elevadores e incentivando o uso de escadas sempre que
possível;

u Priorizar ferramentas de trabalho remotas para evitar reuniões presenciais.

u Para reuniões presenciais, priorizar o número mínimo possível de participantes,
mantendo o distanciamento e evitando o compartilhamento de objetos;

u Reduzir intervalos para evitar aglomeração em salas de descanso ou cantinas;

u Aumentar a frequência de lavagem das mãos e limpeza de superfícies, em todos os
locais de trabalho, como maçanetas, teclados, mesas, cadeiras, telefones fixos,
prateleiras etc., inclusive equipamentos compartilhados;

u Fornecer instalações para lavagem das mãos ou álcool 70% sempre que possível, nos
pontos de entrada e saída, salas de reuniões e demais áreas da empresa;

u Priorizar a ventilação natural e quando não possível, realizar periodicamente a
higienização dos aparelhos de ar condicionado;



Para as empresas
u Utilizar intensivamente os meios de comunicação disponíveis para informar aos

clientes sobre as medidas adotadas de higiene e precaução;

u Utilizar todos os meios de mídia interna, assim como as redes sociais, para divulgar
as campanhas e informações sobre a prevenção do contágio e sobre as atitudes
individuais necessárias neste momento de crise;

u O protocolo deve incluir o acompanhamento diário da sintomatologia dos
trabalhadores;

u Definir orientações claras de uso e limpeza dos banheiros para garantir que eles
sejam mantidos limpos e o distanciamento social seja alcançado o máximo possível;

u Uso obrigatório de equipamento de proteção individual (EPIS) para profissionais,
colaboradores e terceirizados;



PARA OS COLABORADORES



Para os colaboradores
u Respeitar as normas de proteção vigentes no ambiente de trabalho;

u Utilizar corretamente os equipamentos de segurança fornecidos pela empresa;

u Realizar higienização dos sapatos quando adentrar o local de trabalho e sempre que
se fizer necessário;

u Lavar as mãos sempre que possível, ou utilizar álcool em gel 70%.

u Informar para a empresa em caso de suspeita ou contaminação pelo vírus e
permanecer em isolamento;

u Higienizar ferramentas, máquinas e equipamentos de uso manual e comum antes
durante a execução do trabalho e após finalizar;

u Evite qualquer tipo de aglomeração, ainda que no local destinado á alimentação e
descanso;

u Manter distância segura entre os outros colaboradores de 1,5 m;



PARA OS CLIENTES



Para os clientes
u Respeitar as normas de proteção vigentes no setor;

u Permanecer em isolamento em caso de suspeita ou confirmação de contaminação
pelo vírus;

u Uso obrigatório de máscara pelos alunos ou visitantes nas dependências da
academia, inclusive quando em atividade;

u Realizar higienização dos sapatos quando adentrar nas dependências da academia e
sempre que se fizer necessário;

u Realizar higienização das mãos sempre que possível;

u Manter distância segura 1,5 m entre você e as outras pessoas;
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Para conferir mais informações, acesse: 

https://www.taquaritingadonorte.pe.gov.br/

https://www.facebook.com/imprensataqdonorte

@imprensa_oficial



Realização: Apoio: 13


