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DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, CAUSADA PELO VÍRUS SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS) A 

TOP RELAY E RELEMIX INICIARAM ALGUMAS MEDIDAS A FIM DE EVITAR A 

PROPAGAÇÃO DO VÍRUS E PRESERVAR A SAÚDE E SEGURANÇA DOS NOSSOS 

COLABORADORES, CLIENTES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO. 



DESENVOLVEMOS AÇÕES PARA QUE O DIA A DIA SEJA SEGURO E SAÚDAVEL PARA 

TODOS OS COLABORADORES

CRONOGRAMA:

MARÇO – Disponibilização de álcool gel em pontos estratégicos; Treinamento sobre higiene das mãos; Conscientização 
sobre a importância do distanciamento social; Afastamento de colaboradores que utilizam transporte público e 
colaboradores incluídos no grupo de risco.

ABRIL – Respeitando as orientações, realizamos o isolamento social e quase toda a equipe ficou em casa. Permanecemos 
então com a equipe extremamente reduzida. Retomamos as atividades apenas em 13/04/2020.  

No retorno, todos os colaboradores receberam duas máscaras de proteção facial, os procedimentos de higienização 
foram reforçados, foram realizadas medidas de distanciamento entre os postos de trabalho, a temperatura de todos 
os colaboradores é aferida no início do expediente e a equipe de limpeza reforçou a higienização em maçanetas, 
corrimões, etc.  

MAIO – As medidas de distanciamento estão sendo reforçadas diariamente; Produtos para higienização estão sempre 
disponíveis em locais estratégicos; Itens de proteção, (luvas) são disponibilizados para os colaboradores que realizam 
atendimento a entregadores ou coletores; A temperatura de todos os colaboradores são aferidas no início do dia;  
Novas demarcações foram efetuadas nas dependências da empresa e novos horários de almoço foram estabelecidos.



ATENÇÃO!

A APRESENTAÇÃO ABAIXO FAZ PARTE DO NOSSO TREINAMENTO INTERNO PARA QUE VOCÊ 

SAIBA TODAS AS REMOMENDAÇÕES AO CHEGAR AQUI NA TOP RELAY E RELEMIX:



Horário reduzido: 

* Desde 09/04/2020, nossos colaboradores estão trabalhando em horário e quadro 

reduzido. Foram feitos acordos de redução de 25% e 50% da carga horária de trabalho. 

Refeitório: 

* Foram criadas recomendações de distanciamento e alteração do horário de alguns 

colaboradores, para que não haja aglomeração. 

Proibição de viagens e visitas: 

* Proibição  de viagens e visitas do nosso pessoal a fornecedores e clientes, exceto 

casos excepcionais e previamente autorizados.



HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO: 

* A limpeza das mesas, teclado, telefones, mouses, etc deve ser realizada pelo colaborador no início 

e término do expediente. Para isso, foram disponibilizados frascos de álcool 70% e panos 

descartáveis em cada mesa e bancada de trabalho.

HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUM: 

* Orientamos nossa equipe de limpeza e reforçamos a higienização, sobretudo nas áreas de 

manuseio constante.



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: 

* Deve ser realizada a cada duas horas;

* Deve ser efetuada antes e depois de cada pausa ou revezamento;

* Após utilizar equipamento de uso comum;

* Sempre que possível realizar a lavagem das mãos, não sendo possível de imediato utilizar álcool gel 70%;

RECOMENDAÇÕES GERAIS: 

* Utilizar a máscara de proteção facial nas dependências da empresa; 

* Manter distância entre as pessoas (1,5 metro);

* Evitar o compartilhamento de itens utilizados no dia a dia (canetas, pranchetas, etc...)



RECOMENDAÇÕES GERAIS: 

* Respeitar o distanciamento e posicionamento 

das cadeiras conforme layout definido;

* Evitar aglomerações;

* Higienizar as mãos antes e depois de acessar o 

local;

* Uso obrigatório de máscara ao finalizar a 

refeição;

* Evitar conversas durante as refeições; 

* Retirar-se do local ao término da refeição.



O REGISTRO DO PONTO DEVE SER REALIZADO FORMA 

BREVE E SEGURA;

* Não gerem aglomerações;

* Evite conversar durante o registro; 

* Registrar o ponto e sair do local; 

* Respeitar o distanciamento (se atentar às demarcações);

* Higienizar as mãos após o registro.



TRANSPORTE PARTICULAR, COMPARTILHADO (CARONA) OU TRANSPORTE 

PÚBLICO: 

* Usar a máscara de proteção durante o percurso;

* Higienizar as mãos antes e depois de cada viagem;

* Manter o local arejado (janelas abertas);

* Manter à distância.



* Em caso suspeito, ao medir a temperatura para acessar a empresa ou outros 

sintomas, a pessoa será isolada e o departamento de RH irá prosseguir com 

orientações; 

* Em casa, o colaborador deverá medir a temperatura e acompanhar possíveis 

sintomas,  sempre informando o departamento de RH;

* O colaborador que apresentar dois ou mais sintomas, poderá solicitar ao 

departamento de Recursos Humanos, o agendamento de uma consulta com o 

tele atendimento da clínica Dauar;



Triagem clínica por Tele atendimento

Atendimento realizado pela nossa clínica parceira, 

Dauar. 

Para agendamento, o colaborador deve apresentar 

pelo menos dois sintomas, como febre, tosse, 

dificuldade de respirar, coriza. 

O atendimento deve ser agendado via telefone. A 

empresa disponibilizará um local reservado, aparelho 

celular ou computador (devidamente higienizados) 

com acesso à plataforma Skype ou Whatsapp. 



AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR SÃO PARA RECEBÊ-LOS E TER CONVICÇÃO DE QUE 

ESTAREMOS SEGUROS E PROTEGIDOS!



FIQUE ATENTO ÀS NOVAS MEDIDAS ADOTADAS...

AS RECOMENDAÇÕES VALEM PARA TODOS!



* PROTEGER A TODOS CONTRA  O CONTÁGIO PELO COVID-19;

* Prevenção da propagação do vírus nas dependências da empresa;

* Evitar contaminação entre pessoas e materiais utilizados no ambiente de trabalho; 

* Informar sobre as regras de prevenção; 

* Assegurar a aplicação e seguimento das orientações.



ORIENTAÇÕES QUE DEVEMOS SEGUIR: 

* Após utilizar seus pertences (carteira, celular, etc...), higienizar as mãos;

* Reuniões estão suspensas, exceto em casos excepcionais e autorizados pela 

Diretoria;

* Manter distância de 1,5 metro;

* Evitar permanecer ou caminhar em grupos;

* Não cumprimentar com toque, beijo ou abraço; 

* Higienizar periodicamente as mãos, lavando-as com água e sabão líquido, 

secando-as com toalhas de papel descartável ou álcool gel 70%. 



* Em casos excepcionais, deve-se solicitar autorização à Diretoria para uso da sala de reunião.

ORIENTAÇÕES QUE DEVEM SER SEGUIDAS:

* Os participantes da reunião devem realizar a higienização das mãos com água e sabonete líquido, antes e após a reunião;

* O registro da temperatura corporal dos participantes deve ser realizado antes do início da reunião;

* Manter distância de um assento livre;

* Utilizar máscara de proteção facial;

* Orientar os participantes da reunião, a sentar-se de maneira que mantenha a distância dos demais participantes;

* Não deixar objetos na sala após a reunião;

* Manter o local arejado;

* Higienizar mesa e cadeiras após cada reunião.



LOGÍSTICA E CONTROLE DE ACESSO:

* Na entrada da empresa, motorista e ajudante terão a temperatura 

corporal aferida e se higienizarão com álcool gel 70%,  que estará disponível 

próximo à área de recebimento/retirada;

* O uso de máscara é obrigatório;

* Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m; 



PRECISAMOS TER RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO!

O COMBATE AO CORONAVÍRUS ESTA EM NOSSAS MÃOS.

CUIDAR DA SAÚDE E SEGURANÇA É RESPONSABILIDADE DE TODOS!

EVITE O COMPARTILHAMENTO DE FAKE NEWS!

PROPAGUE OTIMISMO E PENSAMENTO POSITIVO.

JUNTOS, VENCEREMOS A BATALHA CONTRA O CORONAVÍRUS!

* Lave as mãos com frequência, com água e sabão ou álcool gel a 70%




