
10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO SETOR CARGA E DESCARGA
• Mantenha a distância segura um do outro, conforme orientação do 
Ministério da Saúde na área de movimentação e demais ambientes com 
circulação de pessoas

• Higienize regularmente as mãos, preferencialmente com água e 
sabão, na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou líquido e 
higienize as mãos após registrar o ponto

• Não cumprimentar os colegas com: abraços, beijos, apertos de mão. 
Evite o toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou 
com o braço, nunca com as mãos

• Nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos

• Caso for preciso utilizar máscara, mantenha a barba bem aparada 
para que a vedação seja efetiva

• Não compartilhe objetos pessoais e ao utilizar os bebedouros da 
empresa, usem suas canecas e NÃO encostem as mesmas nas saídas de 
água

• Antes de utilizar os telefones da empresa, higienize com álcool 70º

• Mantenha a distância segura um do outro, conforme orientação do 
Ministério da Saúde

• Caso não estiver se sentindo bem durante o horário de trabalho 
converse com seu gestor para encontrar uma alternativa segura

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO SETOR ATENDIMENTO
• Mantenha a distância segura um do outro, conforme orientação do 
Ministério da Saúde nos ambientes com circulação de pessoas

• Higienize regularmente as mãos, preferencialmente com água e sabão, 
na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou líquido. Lembre-se de 
nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos e 
higienizar as mãos após registrar o ponto

• Não cumprimentar os colegas com: abraços, beijos, apertos de mão. Evite o 
toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou com o 
braço, nunca com as mãos

• Caso for preciso utilizar máscara, mantenha a barba bem aparada para que a 
vedação seja efetiva

• Não compartilhe objetos pessoais e ao utilizar os bebedouros da 
empresa, usem suas canecas e NÃO encostem as mesmas nas saídas de 
água

• Higienize com álcool 70º Líquido, sua mesa de trabalho antes de iniciar suas 
atividades, dando ênfase nos telefones/celulares, headset, teclados
e mouses

• Ao realizar atendimento aos clientes presencialmente evite o contato e 
mantenha a distância segura

• Deixar os ambientes ventilados com portas e janelas abertas e higienizar as 
maçanetas das portas

• Caso não estiver se sentindo bem durante o horário de trabalho, 
converse com seu gestor para encontrar uma alternativa segura.

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO RELÓGIO PONTO
• Evite aglomerações no relógio ponto

• Mantenha a distância segura um do outro na fila para registrar seu 
ponto, , conforme orientação do Ministério da Saúde 

• Após registrar o ponto higienize as mãos, preferencialmente com água 
e sabão, na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou líquido

• Não cumprimentar os colegas com: abraços, beijos, apertos de 
mão. Evite o toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou 
com o braço, nunca com as mãos e se estiver na fila afaste-se, para 
que não atinja os colegas

• Nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos

• Caso não estiver se sentindo bem durante o HORÁRIO DE TRABALHO, 
converse com seu gestor para encontrar uma alternativa segura

• Caso não estiver se sentindo bem EM CASA, converse com seu 
gestor via telefone ou Whatsapp, para juntos alinharem uma 
alternativa segura

• Se estiver com dúvidas a respeito dos seus sintomas. Lembre-se: O SUS 
dispõe do aplicativo Coronavírus - SUS para te ajudar

• Lembre-se, Você é Essencial para nossa empresa e para a 
Sociedade, por isso, cuide-se e nos ajude a entregar um Mundo 
Melhor!

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO SETOR ADMINISTRATIVO
• Nos ambientes de trabalho, mantenha a distância segura um do outro, 
conforme orientação do Ministério da Saúde

• Higienize regularmente as mãos, preferencialmente com água e sabão, 
na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou líquido. Lembre-se de 
nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos

• Não cumprimentar os colegas com: abraços, beijos, apertos de mão. Evite 
o toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou com 
o braço, nunca com as mãos

• Até segunda ordem, para sua segurança, fica proibido compartilhar 
chimarrão com os colegas

• Não compartilhe objetos pessoais e ao utilizar os bebedouros da 
empresa, usem suas canecas e NÃO encostem as mesmas nas saídas de 
água

• Higienize com álcool 70º Líquido, sua mesa de trabalho antes de iniciar suas 
atividades, dando ênfase nos telefones/celulares, headset, teclados e mouses

• Manter as geladeiras e as cafeteiras dos setores bem higienizadas e 
lembre-se, NUNCA encoste as canecas nas saídas de café

• Deixar os ambientes ventilados com portas e janelas abertas

• Caso não estiver se sentindo bem durante o horário de trabalho, 
converse com seu gestor para encontrar uma alternativa segura

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO SETOR COLETA E ENTREGA
• Mantenha a distância segura um do outro, conforme orientação do 
Ministério da Saúde e demais ambientes com circulação de pessoas, 
seja na empresa, em clientes ou nos baús dos caminhões

• Higienize regularmente as mãos, preferencialmente com água e 
sabão, na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou líquido

• Não cumprimentar os colegas ou clientes com: abraços, beijos, 
apertos de mão. Evite o toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou 
com o braço, nunca com as mãos

• Nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos

• Caso for preciso utilizar máscara, mantenha a barba bem 
aparada para que a vedação seja efetiva

• Não compartilhe objetos pessoais e ao utilizar os bebedouros, usem 
suas canecas e NÃO encostem as mesmas nas saídas de água

• Mantenha as janelas dos veículos sempre abertas, assim mantém 
a cabine ventilada

• Antes de utilizar os celulares da empresa, higienize com álcool 70º 
que está disponível no seu setor

• Caso não estiver se sentindo bem durante o horário de trabalho, 
converse com seu gestor para encontrar uma alternativa segura

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO REFEITÓRIO / COPA
• Mantenha a distância segura um do outro, conforme orientação do 
Ministério da Saúde nas áreas de convivência e demais ambientes com 
circulação de pessoas

• Higienize regularmente as mãos, preferencialmente com água e 
sabão, na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou líquido antes de 
fazer suas refeições

• Não cumprimentar os colegas com: abraços, beijos, apertos de mão. Evite 
o toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou 
com o braço, nunca com as mãos

• Nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos

• Manter as geladeiras, micro-ondas e as cafeteiras do setor bem 
higienizadas e organizadas, lembre-se, NUNCA encoste as canecas nas 
saídas de café

• Não compartilhe objetos pessoais e ao utilizar os bebedouros da empresa, 
usem suas canecas e NÃO encostem as mesmas nas saídas de água

• Mantenha as pias do refeitório limpas e organizadas, deixando 
sempre o ambiente em ordem para os próximos colegas que irão 
utilizar

• Deixar os ambientes ventilados com portas e janelas abertas

• Caso não estiver se sentindo bem durante o horário de trabalho, 
converse com seu gestor para encontrar uma alternativa segura

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO TRANSPORTE COLETIVO
• Mantenha uma distância segura dos colegas, se houver a possibilidade, 
evitem ao máximo ficar próximo uns dos outros e em pé
 
• Higienize regularmente as mãos, preferencialmente com água e 
sabão, na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou líquido 
disponível na entrada

• Não cumprimentar os motoristas e colegas com: abraços, beijos, apertos 
de mão. Evite o toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou 
com o braço, nunca com as mãos

• Nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos

• Não compartilhe objetos pessoais, como por exemplo, celulares e 
fones de ouvido

• Nos pontos de espera do ônibus, mantenha uma distância segura e evite 
sentar ou tocar em locais públicos e aglomeração de pessoas

• Caso não estiver se sentindo bem EM CASA, converse com seu 
gestor via telefone ou Whatsapp, para juntos alinharem uma 
alternativa segura

• Se estiver com dúvidas a respeito dos seus sintomas. Lembre-se: O SUS 
dispõe do aplicativo Coronavírus - SUS para te ajudar

• Lembre-se, Você é Essencial para nossa empresa e para a Sociedade, 
por isso, cuide-se e nos ajude a entregar um Mundo Melhor!

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO SETOR MANUTENÇÃO E MANOBRA
• Mantenha a distância segura um do outro, conforme orientação do 
Ministério da Saúde nas dependências da empresa e demais ambientes 
com circulação de pessoas

• Higienize regularmente as mãos, braços e rosto, preferencialmente 
com água e sabão, na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou 
líquido para higiene das mãos

• Não cumprimentar os colegas com: abraços, beijos, apertos de mão. 
Evite o toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou 
com o braço, nunca com as mãos

• Nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos

• Caso forem realizar serviços externos e for preciso utilizar máscara, 
mantenha a barba bem aparada para que a vedação seja efetiva

• Não compartilhe objetos pessoais, canetas e ao utilizar os bebedouros 
da empresa, usem suas canecas e NÃO encostem as mesmas nas saídas 
de água

• Antes de utilizar os telefones da empresa, higienize com álcool 70º

• Caso for utilizar o computador do setor, higienize com álcool 70º 
Líquido, a mesa de trabalho, dando ênfase nos teclados e mouses

• Caso não estiver se sentindo bem durante o horário de trabalho, 
converse com seu gestor para encontrar uma alternativa segura

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO SETOR RECEPÇÃO
• Evite aglomerações de pessoas, mantenha a distância segura um do 
outro, conforme orientação do Ministério da Saúde

• Higienize regularmente as mãos, preferencialmente com água e sabão, 
na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou líquido. Lembre-se de 
nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos

• Não cumprimentar as pessoas com: abraços, beijos, apertos de mão. Evite 
o toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou com 
o braço, nunca com as mãos

• Caso for preciso utilizar máscara, mantenha a barba bem aparada para que 
a vedação seja efetiva

• Não compartilhe objetos pessoais e ao utilizar os bebedouros da 
empresa, usem suas canecas ou os copos disponíveis e NÃO encostem 
os mesmos nas saídas de água

• Higienize com álcool 70º Líquido, os ambientes de atendimento antes de 
iniciar as atividades, dando ênfase nos telefones/celulares, teclados e mouses

• Ao realizar atendimento das pessoas presencialmente, evite o contato 
e mantenha a distância segura

• Deixar os ambientes ventilados com portas e janelas abertas e higienizar as 
maçanetas das portas

• Caso não estiver se sentindo bem ou com sintomas de gripe, converse 
com seu gestor via telefone ou whatsapp para encontrar uma 
alternativa segura

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NOS ALOJAMENTOS
• Mantenha a distância segura um do outro, conforme orientação do Ministério 
da Saúde nas áreas de convivência e demais ambientes com circulação de 
pessoas

• Sua HIGIENE PESSOAL é de Extrema Importância, lave as mãos e braços 
com frequência, preferencialmente com água e sabão, na ausência desses, 
utilize álcool 70º, em gel ou líquido. LEMBRE-SE, nunca tocar os olhos, boca 
e nariz sem antes higienizar as mãos

• Não cumprimentar os colegas com: abraços, beijos, apertos de mão. Evite o 
toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou com o 
braço, nunca com as mãos

• Manter os quartos, banheiros e as áreas de convivência bem higienizadas e 
organizadas, LEMBRE-SE, depois de você, outros colegas irão utilizar

• Não compartilhe objetos pessoais e ao utilizar os bebedouros da 
empresa, usem suas canecas e NÃO encostem as mesmas nas saídas de 
água

• Higienize regularmente seus lençóis e cobertores e NUNCA utilize o do 
colega, tenha sempre os seus consigo

• Deixar os ambientes ventilados com portas e janelas abertas é de 
Extrema Importância

• Caso não estiver se sentindo bem durante o horário de trabalho, converse 
com seu gestor para encontrar uma alternativa segura.

• Se estiver com dúvidas a respeito dos seus sintomas. Lembre-se: O SUS 
dispõe do aplicativo Coronavírus - SUS para te ajudar

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NO SETOR GUARITAS
• Mantenha a distância segura dos colegas, se houver a possibilidade, evitem 
ao máximo ficar próximo uns dos outros, conforme orientação do Ministério 
da Saúde 

• Higienize regularmente as mãos, preferencialmente com água e sabão, 
na ausência desses, utilize álcool 70º, em gel ou líquido. Lembre-se de 
nunca tocar os olhos, boca e nariz sem antes higienizar as mãos

• Não cumprimentar os colegas com: abraços, beijos, apertos de mão. Evite 
o toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou com 
o braço, nunca com as mãos

• Até segunda ordem, para sua segurança, fica proibido compartilhar 
chimarrão com os colegas

• Não compartilhe objetos pessoais e ao utilizar os bebedouros da 
empresa, usem seus copos/garrafas e NÃO encostem as mesmas nas 
saídas de água

• Higienize com álcool 70º Líquido, sua mesa de trabalho antes de iniciar suas 
atividades, dando ênfase nos telefones/celulares, teclados e mouses

• Deixar os ambientes ventilados sempre que possível

• Caso precise vir trabalhar mesmo que tenha sintomas de gripe, orientamos 
para que utilize uma máscara

• Se estiver com dúvidas a respeito dos seus sintomas. Lembre-se: O 
SUS dispõe do aplicativo Coronavírus - SUS para te ajudar

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo



10 MANDAMENTOS
DA PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

NOS VESTIÁRIOS
• Mantenha a distância segura, conforme orientação do Ministério da Saúde, nas 
áreas de convivência e demais ambientes com circulação de pessoas

• Sua HIGIENE PESSOAL é de Extrema Importância, regularmente lave as 
mãos e braços, preferencialmente com água e sabão, na ausência desses, 
utilize álcool 70º, em gel ou líquido. LEMBRE-SE, nunca tocar os olhos, boca 
e nariz sem antes higienizar as mãos

• Não cumprimentar os colegas com: abraços, beijos, apertos de mão. Evite o 
toque para sua segurança

• Ao tossir ou espirrar cubra sempre a boca e o nariz com lenço ou com o 
braço, nunca com as mãos

• Ajude a manter os vestiários e sanitários limpos e organizados, LEMBRE-SE, 
depois de você, outros colegas irão utilizar

• Não compartilhe objetos pessoais e ao utilizar os bebedouros da 
empresa, usem suas canecas e NÃO encostem as mesmas nas saídas de 
água

• Higienize regularmente seus uniformes e EPIs, NUNCA utilize ou empreste do 
colega, tenha sempre os seus consigo, por medida de higiene
e segurança

• Deixar os ambientes ventilados com portas e janelas abertas é de 
Extrema Importância

• Caso não estiver se sentindo bem durante o horário de trabalho, converse 
com seu gestor para encontrar uma alternativa segura.

• Se estiver com dúvidas a respeito dos seus sintomas. Lembre-se: O SUS 
dispõe do aplicativo Coronavírus - SUS para te ajudar

Jogos de baralho e aglomerações nas áreas de lazer estão proibidas

Exclusivo


