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Boas práticas
recomendadas
aos produtores rurais
e colaboradores.

LEMBRE-SE, MANTER TODOS OS
CUIDADOS AQUI DESCRITOS SÃO DE FUNDAMENTAL
IMPORTÂNCIA PARA EVITAR O CONTÁGIO E A
DISSEMINAÇÃO DO COVID-19.
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Atenção aos cuidados:
›

Promoção de reuniões sobre higienização (pessoal e dos ambientes

›

de uso coletivo) e temas relacionadas ao novo coronavírus (sintomas, formas de

ao retornar é aconselhável que seja medida a temperatura de todos eles.

contagio, prevenção) entres outros, deverão ser realizadas em local aberto e com

Se porventura existir sintomas de gripe, o colaborador deve seguir imediatamente

distância de 1 metro entre as pessoas e em grupos reduzidos, para evitar a aglomeração;

para consulta com especialista da área da saúde e em seguida para

›

Aﬁxar avisos, placas, faixas com regras de prevenção e higienização da fazenda;

›

Lavar as mãos com a água e sabão até a metade do pulso, esfregando também as

isolamento sendo afastado das suas atividades;

›

produtos similares recomendados;

›

Não compartilhar objetos pessoais;

›

Higienizar com álcool em gel 70% ou outros produtos adequados, objetos tocados
com frequência, a exemplo do telefone celular, chaves, carteira, cartões,
e demais utensílios pessoais;

›

›

Ampliar a frequência de higienização e limpeza de pisos, corrimões, maçanetas e
banheiros com álcool 70%, solução de água sanitária ou produtos recomendados

›
›

Vacinação dos colaboradores contra a inﬂuenza H1N1;

›

Colaboradores que ﬁcam alojados, DEVEM EVITAR a saída da fazenda mesmo no período
de repouso semanal;

›

›
›

temperatura monitorada por um período de 7 dias;

›
›

Cancelamento/Reagendamento de exames periódicos realizados em clinicas
medicas e hospitais;

Manter os ambientes limpos e bem ventilados;

›
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Colaboradores que retornem da folga semanal, devem trocar imediatamente as roupas
antes de ter acesso a qualquer estrutura de uso comum da fazenda;

Adotar horários alternativos para entrada dos funcionários e fazer escalas de forma
que não estejam todos ao mesmo tempo no local;

Colaboradores que necessitarem sair por motivo de força maior, no seu retorno ﬁcarão
temporariamente em alojamento isolado dos demais colaboradores, tendo sua

Incentivar a realização de reuniões virtuais, cancelar viagens não essenciais e, se possível,
fazer escala de revezamento e permitir, quando possível, o trabalho remoto (home ofﬁce);

Veículos de transporte coletivo devem passar por processo rigoroso de higienização,
sendo utilizado cloro para a desinfecção a cada retorno das viagens;

que contenham cloro;

›

Evitar cumprimentar com aperto de mãos, abraço ou beijo no rosto. Adote um
comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto;

Evitar tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos. Ao tocar, lave sempre
as mãos como já indicado;

Colaboradores do grupo de risco – idosos e quem possui doença crônica – devem ser
afastados das suas atividades por tempo indeterminado;

partes internas das unhas, ou então, higienizar com álcool em gel 70% ou outros

›

Nos casos onde a fazenda ainda faz transporte de funcionários para a cidade,

Cancelamento de SIPATR;
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Boas práticas em ambientes
com alta possibilidade de
aglomeração de pessoas
Refeitório
›
›

Adotar a distância mínima de 1 metro entre pessoas;
Disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência, dispenser com
álcool em gel 70% e toalhas de papel descartáveis;

›

Alojamento e/ou moradias
›

Manter as janelas abertas para circulação do ar, a porta fechada e

›

Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão.

limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária;

Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros
com álcool 70%, solução de água sanitária ou produtos recomendados;

›

Não compartilhar os objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos;

›

Adotar horários alternativos para entrada dos funcionários, visitantes
e terceiros. Faça escalas de forma que não estejam todos ao mesmo

Escritório, sala de reunião
›

Adotar a distância mínima de 1 metro entre pessoas;

›

Disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência, dispenser com
álcool em gel 70% e toalhas de papel descartáveis;

tempo no local (se possível, separar os funcionários dos demais).

›

Evitar cumprimentar com aperto de mãos, abraço ou beijo no rosto. Adote um
comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto;

›
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Incentivar a realização de reuniões virtuais.
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Boas práticas em ambientes
com baixa possibilidade de
aglomeração de pessoas
Oficina, Barracão de Máquinas,
Área de Manutenção e Lavagem,
Depósito de Embalagens Vazias,
Depósito de Defensivos e demais áreas

Cozinha
›

Disponibilizar local para lavagem das mãos com água e sabão,
dispenser com álcool em gel 70% ou outros produtos adequados;

›

Ampliar a frequência de limpeza dos utensílios da cozinha, pisos, corrimãos, maçanetas
com álcool 70%, solução de água sanitária ou produtos recomendados;

›

Proíbir a entrada de pessoas não autorizadas e/ou sem os EPI’s adequados;

›

Evitar o contato direto com os alimentos;

›

Lavar as frutas e verduras com solução de água sanitária ou produtos recomendados;

›

Usar máscara, avental, toca e luvas.

›

Proíbir a entrada de pessoas não autorizadas e/ou sem os EPI’s adequados;

›

Adotar a distância mínima de 1 metro entre pessoas;

›

Disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência, dispenser com
álcool em gel 70% e toalhas de papel descartáveis;

›

Na troca de turno, de máquinas ou atividades semelhantes fazer a higienização dos
equipamentos com álcool 70 ou hipoclorito.
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Boas práticas recomendadas
para terceiros e visitantes
›

Advertir os gestores dos contratos de prestação de serviços, quando houver serviços
terceirizados, quanto à responsabilidade da empresa contratada em adotar todos os
meios necessários para conscientizar e prevenir seus trabalhadores acerca dos riscos do
contágio do novo coronavírus e da obrigação de notiﬁcação da empresa contratante
quando do diagnóstico de trabalhador com a doença;

›

Suspender o recebimento de fornecedores, consultores e vendedores externos sem
autorização da Diretoria. Caso autorizado, os mesmos devem utilizar EPI e evitar ao
máximo o contato com os colaboradores;

›

Serviços essenciais devem ser realizados sem que o prestador de serviço tenha contato
direto com os colaboradores da fazenda;

›

Delimitar a área de circulação dos prestadores de serviços. Não permitir a circulação
desnecessária na sede e/ou nos ambientes de trabalho que possam representar
risco à sua saúde dos colaboradores;

›

Fornecimento de alimentação para prestadores de serviço será realizado
através de entrega de marmita, que deverá ser consumida no próprio
veículo ou em área designada para esse ﬁm.

›

Estabelecer local especíﬁco e exclusivo a terceiros/visitantes para higienização,
(banheiros e/ou lavatórios). Forneça água e sabão, dispenser com álcool em gel 70%
ou outros produtos adequados e toalhas de papel descartáveis.
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LEMBRE-SE: O CUIDADO DEVE
SER INDIVIDUAL E CONSCIENTE.
JUNTOS IREMOS SUPERAR
MAIS ESSE DESAFIO.
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