
 

COMUNICAÇÃO INTERNA  DATA: 01/07/2020 

De:  Dr. Humberto Miranda Oliveira Para: TODOS OS COLABORADORES 

Setor: Presidência  Setor: TODOS OS COLABORADORES 

 

O Presidente do Sistema FAEB/SENAR, no uso de suas atribuições Estatutárias 

e Regimentais, diante do retorno das atividades presenciais, informa que foi 

criado um protocolo, adotando as medidas de prevenção preconizadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), visando à prevenção e mitigação da 

transmissão da COVID-19, tais como: 

 

 Os colaboradores que fazem parte do grupo de risco e os estagiários 

continuarão exercendo suas atividades em Home Office; 

 Suspensão do ingresso de visitantes nas dependências do Sistema; 

 Disponibilização de vacina contra a H1N1 aos colaboradores; 

 Os colaboradores que retornaram às atividades presenciais realizaram 

exames e testaram negativo para o COVID-19; 

 Entrega de kit de proteção individual contendo máscaras, álcool gel, 

álcool líquido e caneca; 

 Os colaboradores deverão substituir as máscaras, no mínimo, a cada três 

horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas; 

 As máscaras de tecido deverão ser higienizadas de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde;  

 Aferição diária da temperatura de qualquer pessoa que tenha acesso às 

dependências da Instituição; 

 Reorganização dos ambientes de trabalho, objetivando o distanciamento 

de segurança dos colaboradores; 

 Colocação de tapete sanitizante na entrada do Edifício Sede;  

 Sanitização e descontaminação do ambiente; 

 Regime de expediente corrido, das 9hs às 15hs com intervalo de 30 min 

para lanche; 

 Intensificação da limpeza nas áreas comuns; 



 

 Instalação de dispenser de álcool gel nas proximidades dos halls, 

entradas dos andares, banheiros sociais, copas e espaços de 

impressoras; 

 Afixação de placas de sinalização de “livre” e “ocupado” nos banheiros; 

 Divulgação de cartazes com as orientações das Copas;  

 Divulgação de cartazes com as orientações dos Banheiros;  

 Limpeza dos carpetes da Sede; 

 Limpeza dos aparelhos de ar condicionado; 

 Dedetização e descupinização das salas. 

 

Salvador, 01 de julho de 2020. 

 

  

Humberto Miranda Oliveira 

Presidente 

 


