
CORONAVÍRUS
PROTOCOLO DE MEDIDAS 

 O presente documento tem como objetivo divulgar e orientar todos os procedimen-
tos adotados pela Expresso São Miguel, na prevenção ao COVID – 19 (Coronavírus).

 Temos como objetivo alertar e proteger todos os colaboradores em atividade sobre 
a forma correta de se prevenir com atitudes e ações para que possamos manter as ativi-
dades essenciais de abastecimento.

1. PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS

1.2 Adotamos a implantação do Banco de Horas para toda a empresa no termos da MP 927;

1.1 Adotamos o trabalho em Home Office nos termos da MP 927;

1.3 Adotamos a suspensão contratual para minimizar desligamentos nos termos da MP 936
para as unidades que foi realizado o acordo coletivo com o sindicato laboral;

1.4 Cancelamos todas as admissões independentemente do motivo ou cargo; 

1.5 Durante esse período de baixa produção foi adotada a concessão de férias de períodos 
aquisitivos já vencidos, com base na MP 927;

1.6 Estamos concedendo férias antecipadas, ou seja, referente períodos aquisitivos ainda NÃO 
vencidos para os colaboradores que pertencem ao Grupo de Risco (pessoas acima de 60 anos, 
gestantes, diabéticos, pessoas com problemas respiratórios, imunossuprimidos e demais 
comorbidades conforme o Ministério da Saúde), com base na MP 927 – Somente para essas 
pessoas;

1.7 Adotamos o pagamento das férias com base na MP 927 para quitar o pagamento até o 
quinto dia útil  do mês subsequente ao inicio do gozo das férias; bem como o pagamento 
1/3 de férias  até o dia 20/12/2020; 



2. PRÁTICA DE HIGIENE E CONDUTA

1.8 Para aprendizes optamos pela concessão de férias vencidas e pela suspensão do contrato
dos mesmos nos termos da MP 936;

1.9 Aderimos à modalidade do parcelamento  do FGTS, ou seja, não haverá recolhimento 
em março, abril e maio; parcelando esses  recolhimentos em seis parcelas, com o primeiro 
vencimento em 07/07/2020;

1.10 Estamos mantendo nosso quadro operacional reduzido, como uma medida de proteção
e prevenção aos colaboradores;

1.11 Estamos coletando e entregando encomendas normalmente, desde que o destinatário
esteja recebendo;

2.1 Divulgação de materiais e protocolos para a prevenção do coronavírus em todas as 
Unidades, expondo em murais, enviados em grupos de whats, redes sociais e plano de fundo
de desktops;

2.2 Disponibilizamos álcool em gel 70° em todos os setores e áreas comuns da empresa;
e está sendo reforçado diariamente a necessidade de manter a mãos sempre bem
higienizadas com água e sabão e o uso de álcool 70º para desinfecção; 

2.3 Caminhões e outros veículos de transporte de mercadorias, estão sendo abastecidos
com álcool em gel 70º e detergentes para higienização das mãos;

2.4 TST’s (Técnicos de Segurança do Trabalho) com apoio da equipe do SSMAT da 
matriz e lideranças  reforçam periodicamente o procedimento de uso, conservação,
higienização e substituição das máscaras, assim como o descarte correto;

2.5 É de responsabilidade do TST e Encarregados reforçar diariamente os procedimentos
citados no item 2.4 e garantir que todos estejam agindo com prevenção;

2.6 Disponibilizado lixeiras e sacos de lixo específicos para realizar o descarte 
correto das máscaras fornecidas, bem como o correto descarte e tratamento
destes resíduos;

2.7 Todos os ambientes devem obrigatoriamente permanecer ventilados com 
janelas e portas abertas;



3. PRÁTICA REFERENTE AO DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

2.8 Instituído medidas preventivas de higienização dos veículos,  ventilação via janelas ou
aberturadas do teto e sanitização das mãos com álcool ao acessar o veículo;

2.9 Repassado orientação sobre a importância de manter barba bem aparada para melhor 
higiene e melhor vedação da máscara e orientado às mulheres para usarem cabelo
preso e unhas curtas;

2.10 Estão proibidos abraços, aperto de mãos, compartilhamento de chimarrão e objetos
pessoais;

3.1 Reuniões presenciais ou aglomerações estão proibidas, sendo suspenso todo e qualquer 
tipo de treinamento ou reunião de rotina a exemplo de (brigadas e CIPAs), podendo ser 
instituído uso de videoconferência;

3.2 Instituído o nº máximo de pessoas nos baús de veículos, obedecendo à distância 
segura com o colega;

3.3 Instituído controle de distâncias nas filas para bater ponto de 2 metros de distância;

3.4 Definido um controle para retirada de mercadorias, mantendo a distância 
segura (2M), higienização das mãos e o uso de máscaras;

3.5 Proibida todas as viagens do setor administrativo;

3.6 Intensificado a higienização dos locais de trabalho utilizados por mais de um colaborador,
podendo ser responsável pela desinfecção uma pessoa da área desde que orientada sobre 
o uso de equipamentos de proteção e produtos a serem utilizados;

3.7 Intensificado a higienização de corrimões, maçanetas, elevadores, mesas, cadeiras, 
bancadas entre outros, onde ocorram contato frequente por mais de uma pessoa;



4. PRÁTICA REFERENTE AO CONTROLE DE SAÚDE DOS COLABORADORES

4.1 No início de jornada da operação os colaboradores passam por uma aferição de
temperatura, onde o termômetro é posicionado na altura da cabeça a 10 cm de distância.
Temperatura igual ou superior a 37,8º será considerado febril, em seguida ocorre
questionamento de alguns sintomas que possa estar ligado ao covid-19, toma-se nota no
check-list e o colaborador é orientado a retornar para sua casa e procurar atendimento
médico assim que necessário;

4.4 As equipes de trabalho foram instruídas em horários diferenciados para evitar 
aglomerações nos ambientes da empresa, agindo de forma que possamos atender ao 
espaçamento adequado conforme orienta a OMS e Ministério da Saúde. O Técnico de
Segurança ou responsável pelo monitoramento, fará o controle nos setores administrativos
in loco no período inicial das atividades seguindo a mesma orientação do item 4.1;

4.5 Onde ocorre atendimento por enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, estes 
deverão utilizar os equipamentos de proteção individual, conforme as orientações da
OMS (Organização Mundial Da Saúde) e Ministério da Saúde;

4.6 Para motoristas e ajudantes de coleta entrega, será observado a necessidade e
exigências de clientes no quesito luvas de látex, se necessário, será fornecido;

4.3 Durante a jornada, os colaboradores são orientados a procurar o gestor imediato 
quando não estiver sentindo-se bem. Dessa forma o gestor imediato segue
os procedimentos conforme item 4.1,  fazendo uso do check-list e termômetro;

4.2 O TST e Encarregados ficam responsáveis de monitorar os setores administrativos
fazendo o uso do termômetro digital conforme item 4.1:

1- Colaboradores em quarentena, deverá ser avaliado pelo seu gestor e optado entre  umas das possibilidades abaixo: 
1 – Lançamento em Banco de Horas para posterior compensação; 2 – Concessão e/ou antecipação de Férias;

2- Colaboradores que apresentarem sintomas: 1 – Colaborador com Atestado deve ser  seguido o descrito no mesmo; 
2 – Colaborador sem Atestado deve ser afastado das atividades, sendo de responsabilidade do mesmo posterior 
apresentação do Atestado Médico, sob pena das horas serem lançadas em Banco de Horas;
 
3- Colaboradores que simplesmente faltarem ao trabalho deverá ser lançada a falta injustificada, perdendo assim todos 
os benefícios correlatos;



7. PRÁTICA REFERENTE AO USO DE MÁSCARAS

5. PRÁTICA REFERENTE AO REFEITÓRIO

6. PRÁTICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE COLABORADORES

5.1 Deve-se  manter a distância segura (2M) um do outro, conforme orientação do
Ministério da Saúde nas áreas de convivência e demais ambientes com circulação de pessoas;

5.2 Higienização frequente  das geladeiras, micro-ondas e cafeteiras;

5.3 Manter os ambientes ventilados com portas e janelas abertas;

5.4 Proibido compartilhamento de utensílios como copos, talheres e pratos;

6.1 Os veículos de transporte de trabalhadores, são  mantidos com ventilações abertas por 
meio de janelas ou aberturas do teto. Sendo necessário utilização de ar condicionado, este 
não poderá estar no modo recirculação de ar;

6.2 O prestador realiza periodicamente a higienização dos assentos e demais 
superfícies tocadas pelos colaboradores após cada grupo transportado;

6.3 O motorista deverá observar a higienização do seu posto de trabalho, incluindo volante, 
maçanetas, fazendo uso de álcool  em gel 70º ou água e sabão para higienização das mãos;

6.4 O motorista terá a disposição álcool gel  70º para aplicar nas mãos dos colaboradores 
quando os mesmos acessarem o veículo;

6.5 Os veículos estão com capacidade de transporte reduzidas, apenas com 50% da lotação
máxima;

5.5 Instituído nº máximo de pessoas em refeitório, local de descanso,  onde cada gestor 
é responsável em escalar quantidade de pessoas e horários para os intervalos, 
seguindo o distanciamento seguro;

7.1 Conforme dados da OMS – Organização Mundial da Saúde refere-se que o uso 
indiscriminado de máscara pode causar escassez do material e criar falsa sensação de 
segurança, que pode levar a negligenciar outras medidas de prevenção como a prática de 
higiene das mãos.

7.2 Portanto a empresa optou em fornecer 4 unidades de máscara em tecido (lavável) para 
cada funcionário. Junto com o fornecimento foi reforçado a orientação sobre o uso correto, 
período de troca conforme necessidade de cada um e procedimento adequado para 
higienização. A substituição da máscara deverá ser informada ao gestor imediato ou ao TST.



8. SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SST

9.  PRÁTICAS REFERENTE AO GRUPO DE RISCO

7.3 O uso indiscriminado de máscara pode causar escassez do material e criar falsa sensação 
de segurança, que pode levar a negligenciar outras medidas de prevenção como a prática de 
higiene das mãos;

7.4 Os colaboradores estão proibidos de compartilhar suas máscaras;

7.5 Disponibilizado lixeiras e sacos de lixos específicos para realizar o descarte correto 
das máscaras fornecidas;

8.1 Os exames médicos ocupacionais clínicos admissionais, periódicos, mudança de função, 
retorno ao trabalho e complementares estão suspensos por conta da pandemia conforme 
medida Provisória nº927, de 22 de março de 2020, exceto o demissional, seguindo 
orientação e disponibilidade da Clínica parceira;

8.2 O exame demissional está dispensado se o último exame médico ocupacional 
tenha ocorrido dentro de 180 dias;

8.3 Fica suspenso qualquer treinamento dos atuais colaboradores previstos em Normas 
Regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho; bem como treinamentos técnicos 
e comportamentais presenciais;

8.4 Os treinamentos obrigatórios eventuais ou periódicos deverão ser realizados até 90 
dias após o encerramento da calamidade pública gerada pelo covid -19;

9.1 Os colaboradores do grupo de risco (com mais de 60 anos ou com comorbidades de
risco, de acordo com o Ministério da Saúde) são objeto de atenção especial, priorizando
sua permanência na própria residência em teletrabalho ou trabalho remoto;

9.2 Caso seja indispensável a presença na empresa dos colaboradores pertencentes ao
grupo de risco, eles executarão trabalhos internos, sem contato com clientes, em local
reservado, arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho; 



DISPOSIÇÕES GERAIS

10. ATENDIMENTO AOS CLIENTES

10.1 Instituído o uso obrigatório de máscara para clientes entrarem nas Unidades;

10.2 O atendimento aos clientes é feito um de cada vez, devendo os mesmos 
aguardarem em seus veículos até a sua vez;

10.3 Para clientes que acessarem a Unidade é obrigatório manter o distanciamento de 
segurança de 2 metros;

Certo de que estamos fazendo a nossa parte como prevencionistas contra o covid-19 e 
combate a pandemia, não hesitaremos em buscar apoio necessário para mantermos nossas 
equipes instruídas e seguras durante e depois das suas atividades laborais.

Estão disponíveis em nosso site, na aba “medidas adotadas contra o coronavírus”, todos 
os materiais orientativos desenvolvidos para a campanha de prevenção ao Covid-19.


