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• Será limitado o número de pessoas em espaços peque-
nos, como banheiros, copas, refeitórios e elevadores.

• O distanciamento mínimo estará delimitado em me-
sas, cadeiras e chão.

• Não é permitido cumprimentos com toque.

• É obrigatório o uso de máscara de proteção no inte-
rior dos Plantões.

• As videoconferências serão priorizadas. Reuniões, se
necessárias presencialmente, deverá ser mantido o
distanciamento mínimo de 1,5 m.

Distanciamento social

MANTER DISTANCIAMENTO
MÍNIMO DE 1,5 METROS
ENTRE PESSOAS.

RECOMENDAMOS QUE AS CONSTRUTORAS 
DISPONIBILIZEM MASCARAS DESCARTÁVEIS 
NOS PDVS PARA CORRETORES E CLIENTES.
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• Caso o colaborador, cliente ou corretor apresente febre-
acima de 37,8° será sugerido o atendimento médico e 
não será permitida a entrada no local.

• É importante ficar alerta aos seguintes sintomas: tosse, 
febre, perda de olfato, dor de garganta, coriza e dificul-
dade de respirar.

• Os colaboradores podem ser direcionados de acordo 
com o plano de saúde.

Controle de temperatura e sintomas2

DIARIAMENTE, HAVERÁ MEDIÇÃO
DA TEMPERATURA CORPORAL
AO ENTRAR NO PLANTÃO.



PPCO PLANTÕES DE VENDA | CORONAVÍRUS | COVID-19 4

• São considerados grupos de risco as pessoas mais sus-
cetíveis à COVID-19: ter mais de 60 anos de idade, pres-
são alta, riscos cardíacos ou respiratórios, diabetes, 
transplantados e com doenças autoimunes.

• Em caso de suspeita de Coronavírus, o colaborador de-
verá informar seu gestor e buscar atendimento médico, 
priorizando o apoio do respectivo plano de saúde. Evitar 
a busca hospitalar sem encaminhamento médico. 

Grupos de risco e gerenciamento
de casos suspeitos3

COLABORADORES DO GRUPO DE RISCO NÃO ESTARÃO EM 
TRABALHO PRESENCIAL. CASOS SUSPEITOS SERÃO AFAS-
TADOS PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO.
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• Vários pontos de álcool em gel disponibilizados no local, 
em especial os de maior circulação.

• Uso de sabão com clorexidina nos banheiros, o mesmo 
utilizado em hospitais, além de torneiras com fecha-
mento automático.

• Sistemas de ar condicionado ficarão desligados, man-
tendo as janelas abertas pelo maior tempo possível.

• Instalação de tapete de higienização de calçados e ta-
pete de secagem no lado interno da porta de entrada do 
Plantão de Vendas.

• As equipes de higienização e limpeza usarão EPIs espe-
cíficos: luva em látex ou neoprene, óculos de proteção 
ou Face Shield, máscaras de proteção descartáveis ou 
de tecido.

Limpeza e higienização4

FOI INTENSIFICADA A ROTINA DE LIMPEZA
E DESINFECÇÃO, PRINCIPALMENTE DE
SUPERFÍCIES BASTANTE TOCADAS PELAS MÃOS.



Esta publicação não substitui a Cartilha Orientativa que consta como anexo nas convenções
de Trabalho Extraordinárias Emergenciais Coletivas.


