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PROCEDIMENTOS NO AMBIENTE DE TRABALHO



ALIMENTAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Não será permitida aglomeração, formação de
grupos ou compartilhar alimentos entre os
colaboradores.

Não é permitido alimentar no posto de trabalho.

Antes e depois de alimentar-se deverá higienizar
as mãos com água e sabão.



ALIMENTAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Não é permitido lavar os talheres, pratos e
copos no banheiro.

O resíduo alimentar deverá ser colocado em
uma sacola lacrada e depositado em uma
lixeira.



BANHEIRO PÚBLICO

Evitar aglomeração, formar grupos e ficar o menor
tempo possível dentro do banheiro.

Ao sair do banheiro deverá fazer a higienização das
órteses, principalmente, as rodas da cadeira de
rodas.

Não usar papel higiênico para secar as mãos,
objetos e as órteses ou próteses.
Atenção ao fazer uso do jato de ar, não continuar
o processo de enxugar as mãos usando a
própria roupa



VEÍCULO FUNCIONAL DA CETEFE

O veículo transportará no máximo 4 (quatro) pessoas,
contando com o condutor. Manter as janelas abertas e no
banco de trás, cada passageiro deverá ficar posicionado
próximo a porta/janela.

 Usar somente a sacola de coleta de lixo

 Não usar o porta lixo das portas do
veículo.

Desinfetar regularmente os assentos e demais superfícies do
interior do veículo (volante, freio de mão, espelho, quebra-sol,
maçanetas, suporte de celular, câmbio, cinto de segurança,
entre outras áreas do veículo com maior disposição de toque
com as mãos).



Squeeze e Bebedouro

O squeeze não poderá ser compartilhado, sendo o modelo
recomendável o produzido com material de alumínio ou acrílico com
sistema que não necessita tocar no bico para beber ou o canudo
permite ser trocado.

Evitar o uso de bebedouro, somente em extrema necessidade. O

recomendável é usar o seu próprio copo ou o squeeze

Não usar o bebedouro do modelo com base de captação da água e
torneira para uso direto com a boca.
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PROTOCOLO DE PREVENÇÃO



1º Passo: 
Atenção Primária

O(A) colaborador(a) deverá assinar a
Declaração informando se pertence
ou não do grupo de risco do
Coronavírus.
Declarando positivo, o(a)
colaborador deverá apresentar
juntamente com a declaração
positiva, o atestado médico.



2º Passo: 
Atenção Primária

Perda do Paladar Perda do Olfato

Caso esteja com sintomas (Alerta ou
Grave), o colaborador deverá entrar
em contato com sua Chefia Imediata
ou com a equipe da Coordenação
Social da CETEFE pelo e-mail:
social@cetefe.org ou pelo Site
CETEFE: Fale Conosco.

mailto:social@cetefe.org


2º Passo: Alerta às Respostas

VOCÊ:

 Viajou em período próximo (antes de 14 dias)?

 Está cuidando de pessoa com o COVID-19?

 Possui na residência pessoa em estado de isolamento pelo
COVID-19?

 Teve resultado positivo para o COVID-19?



3º Passo: 
Atestar o Ponto

O colaborador deverá higienizar as mãos
antes e depois de atestar o ponto.

Se o ponto for manual, o colaborador
deverá fazer a higienização das mãos,
usando a sua própria caneta e não será
permitido compartilhar a caneta



4º Passo: 
Higienização das Mãos

Após atestar o ponto eletrônico, o colaborador
deverá dirigir para o banheiro para higienizar as
mãos com água e sabão.



5º Passo: 
EPI

Para iniciar as atividades laborais, o(a)
colaborador(a) deverá colocar o equipamento de
proteção individual (EPI)



6º Passo: 
Higienização do Material e Equipamento de Trabalho

O(A) colaborador(a) deverá higienizar o
equipamento e material de trabalho antes de iniciar
as atividades



Não será permitida aglomeração, formação de grupos no
intervalo de trabalho.

Não é permitido alimentar no posto de trabalho.

Antes e depois do intervalo deverá higienizar as mãos com
água e sabão.

7º Passo: 
Intervalo de Trabalho

Não será permitido sair do posto de trabalho com o
material de EPI, exceto a máscara e o protetor facial para
higienizar na residência

Se o material de EPI for descartável, deverá depositar na
lixeira. Ao retornar do intervalo de trabalho deverá colocar
um novo EPI



8º Passo: 
Encerramento das Atividades Laborais

Ao encerrar a jornada de trabalho, deverá higienizar os instrumentos de
trabalho (Equipamento e Material).

Os instrumentos de trabalho personalizados deverão ser higienizados e
mantidos em um recipiente personalizado.

O equipamento de EPI descartável deverá ser colocado no lixo.



8º Passo: 
Encerramento das Atividades Laborais

O material de EPI máscara e avental de tecido que necessita ser
higienizado deverá ser colocado em uma sacola de plástico e lacrada. A
higienização será realizada na residência, não sendo permitido higienizar
nenhum tipo de EPI no banheiro público.

Ao concluir a higienização dos instrumentos e descarte do material
descartável, o colaborador deverá higienizar as mãos.

A saída do posto de trabalho seguirá a ordem definida pela chefia
imediata, evitando aglomeração. Todo percurso de volta a residência
deverá ser com uso da máscara



FALE CONOSCO: 
Site: www.cetefe.org
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