
 ORIENTAÇÕES 
PARA O RETORNO AO TRABALHO 

em cumprimento ao Decreto No. 20.855 de 02 de abril de 2010 da 
Prefeitura Municipal, neste momento especial que estamos 
enfrentando a pandemia Corona Vírus, que assolou nosso país. 

INFORMAÇĀO: 

1.  Fazer um reunião inicial orientativa de como devem se comportar 
em obra até passar este período de Covid 19 (preferencialmente 
encabeçado por técnico de segurança em ambiente ventilado)


2.   Esclarecer sobre o Decreto que orientou a formatação deste 
documento e informações;
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PREPARAÇĀO  dos nossos canteiros para receber os 

colaboradores:


-     com tanques, ou lavatórios espalhados em pontos estratégicos 
munidos de sabão e álcool gel,
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ORGANIZAÇÃO da hora do lanche/almoço, de maneira 

que os funcionários fiquem afastados um do outro. Talvez possa ser 
feito em turnos diferentes, ou mesmo, distribuir os funcionários em 
diferentes locais;


ELEVADORES DE CREMALHEIRA 
Neste momento, a orientação é USAR a escada, ou 2 a 3 pessoas, 
viradas para lados diferentes. Vamos priorizar os elevadores para 
transporte dos materiais. 
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TRANSPORTE - cada empresa definirá o transporte 

adequado ao seu colaborador. Atentar para o caso de VANS, que as 
mesmas sejam regulamentadas e conste explicitamente nos contratos 
a obrigatoriedade de higienização constante.


SALÁRIOS - como vão acontecer?     


A regra a ser seguida é a do Ministério do Trabalho. Cada empresa 
deve adotar e/ou negociar com sua administração,  departamento de 
recursos humanos e/ou  contabilidade.


CUIDADO!!!! - o álcool gel é inflamável     	 


“substância inflamável, sobretudo o álcool em gel, pois ele 
demora a se dissipar nas mãos. O recomendado é que, a 
pessoa espere secar completamente, e aguarde um tempo 
de 15 a 20 minutos, para que seja mais seguro fazer atividades que 
envolvam qualquer fonte de calor”. (Hospital de Queimados- RJ) 
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CIÊNCIA - precisamos que os colaboradores dêem ciência que 

foram informados das medidas implementadas pelos órgãos públicos e 
que estamos propiciando os meios adequados e com a maior 
segurança possível para o Combate do COVID 19. 


Caxias do Sul, 02 de abril de 2020.
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