
COVID-19

NOSSAS AÇÕES 

DE PREVENÇÃO



Desde o reconhecimento pela OMS do quadro

de pandemia nos casos de contágio por

COVID-19 no mundo, a SEDA-P(M) buscou

acompanhar e seguir as recomendações do

Ministério da Saúde e de órgãos

internacionais a respeito das formas de

prevenção à doença.

Adotamos várias ações em nosso ambiente

de trabalho para proteger a saúde e manter a

segurança de todos os nossos colaboradores,

especialmente no que diz respeito a

disponibilização de equipamentos de proteção

individual – EPI.



Medidas de Prevenção

ENTRADA NA 

FÁBRICA

01



WORKFLOW

ENTRADA NA ROTA CARRO PRÓPRIO

Checar uso da máscara 
antes da entrada na rota

Aferição  temperatura
37.1℃↑

Atendimento 
médico 

RETORNO PARA 
CASA

Questionário incompleto
Questionário preenchido 

e temperatura aferida

Atendimento 
médico 

Temperatura
acima de 
37.1℃↑

Acima de 1 item assinalado 
no questionário

Ida ao posto médico
* 2 postos médico na entrada

Atendimento 
médico Entrega do questionário ENTRADA NA 

EMPRESA OK!

Não

Sim

Não

SimSim

Não

Sim

Sim

Não

Sim



Triagem com aferição de temperatura 

e atendimento médico.

Portaria principal 100% preparada e 

sinalizada para receber os funcionários.



Medidas de Prevenção

AMBIENTE DE 

TRABALHO

02



Higienização geral com empresa 

externa.

Limpeza constantes nas áreas comuns 

e locais de trabalho.

Restaurantes Área de Office

Área Produtiva Portaria Principal



Redistribuição dos armários para evitar 

aglomeração nos locais.

Mudança de layout das áreas 

produtivas e office.



Material de sinalização e Comunicação 

interna aos funcionários.

Áreas externas

Banheiros



Material de sinalização e comunicação 

interna aos funcionários.

Lojas de 

Conveniência

Áreas 

internas



Medidas de Prevenção

RESTAURANTE

03



Aumento dos horários das refeições 

para evitar aglomerações.

Utilização de divisórias nas mesas para 

impedir o contato durante a refeição.



Sinalização externa e interna para 

melhorar o fluxo no local.

Montagem de kits de café da manhã 

para evitar a manipulação de alimentos.



04

Medidas de Prevenção 

TRANSPORTE



Aumento da capacidade de transporte 

para manter o distanciamento dos 

funcionários dentro da rota.

Higienização dos veículos antes do 

início do trajeto.

Treinamento com os 

motoristas para 

orientação dos 

procedimentos



Distribuição do questionário de saúde 

e máscaras descartáveis.

Distribuição dos tickets para checagem 

dos sintomas.



05

Medidas de Prevenção 

EPIs



Reforço na distribuição de 

equipamentos de proteção individual.

Protetores faciais

Scanner Térmico Distribuição de 

máscaras de tecido a 

todos os funcionários



06

Medidas de Prevenção 

COMUNICAÇÃO



Comunicação interna para todos os 

funcionários.



CORONA HELP LINE

Todos os funcionários tem acesso a 

um número de whatsapp para tirar 

dúvidas sobre a COVID-19.

O contato é feito diretamente com o 

time de ambulatório da SEDA-P(M).

98126-8491



Obrigado.


