HIGIENE E DESINFECÇÃO
• Ao chegar na empresa todos devem higienizar as mãos com água e
sabão;
• Celulares pessoais e da empresa devem ser higienizados com álcool
70º;
• Todos os colaboradores da Integrale trabalharão de mascaras e
luvas de proteção;
• Higienização das mãos a cada 15 min, com água e sabão seguido de
álcool 70º, ou na volta do atendimento as mesas;
• Aos que estiverem de luva, fazer a higienização com álcool sobre as
luvas;
• Qualquer sintoma de gripe deve ser relatado;
• Não cumprimentar ninguém com aperto de mão, abraço ou beijo;
• Evitar tocar o rosto, em particular os olhos, a boca e o nariz, pois
são locais muito propícios para contágio;
• Manter seus EPIs sempre limpos e higienizados.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

• Não entrem em discussões ideológicas com
clientes, apenas siga o protocolo;
• Higienizar as mesas com álcool 70º a cada
troca de cliente;
• Marcações de distanciamento para clientes
a cada 2m no chão nas filas dos caixas e do
balcão;
• Uso obrigatório de mascaras por parte dos
atendentes e clientes.

ATENDIMENTO NAS MESAS
• Apenas numeral de chamada sobre as mesas, que deve ser
limpo na mesma periodicidade das mesas e cadeiras;
• Mesas não devem possuir toalhas de pano;
• Talheres devem ser higienizados com álcool 70º sempre que for
levado ao cliente, deve ser feito de forma visível ao cliente;
• Aferir a temperatura de todos os clientes que usarem as mesas
com termómetro digital;
Caso a temperatura esteja acima de 37,5ºC este cliente deve
ser orientado a procurar orientação de saúde e a permanecer
fora da loja, sua compra deve ser feita com o auxilio dos
colaboradores.
• Os clientes devem passar álcool 70º nas mãos ao entrarem na
loja;
• Limpar o salão de alimentação pelo menos 4x ao dia.

HIGIENE E DESINFECÇÃO NAS ENTREGAS
• Todas as embalagens devem ser desinfetadas
com álcool 70º líquido antes da saída para
entrega;
• A bolsa de entregas deve ser desinfetada na
chegada;
• Máquina de cartão deve ser desinfetada antes
do cliente usar e depois do uso, no momento da
cobrança;
• Os entregadores devem usar máscaras e luvas
em todo o processo;

TREINAMENTO DE EQUIPE
• Treinamento com os funcionários para revisar os novos
requisitos e diretrizes no primeiro dia de retorno ao trabalho
e periodicamente a cada 10 dias para reforçar.
• Comunicação em pontos estratégicos no ambiente de
trabalho:
• Informações gerais acerca dos sintomas da doença;
• Informações acerca do distanciamento físico no local de
trabalho e das medidas recomendadas para o ambiente
domiciliar;
• Instruções sobre como utilizar e higienizar/descartar
corretamente as máscaras e luvas.
• Sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido
para garantir o distanciamento social nos ambientes.

CUIDADOS NO AMBIENTE DE TRABALHO
• Evitar tocar em objetos comuns, interruptores de luz, portas, microondas, etc., caso faça, higienizar as mãos imediatamente com álcool
70º;
• Higienização dos balcões, mesas, cadeiras e sofás com álcool
70º, na abertura da casa e a cada troca de cliente, assim como no
fechamento da casa;
• Medir a temperatura diariamente, com termômetro digital
Infravermelho de Testa para aferir a temperatura dos colaboradores
no ambiente de trabalho;
• Manter uma distância mínima segura entre as pessoas (mínimo 1m)
e, onde não for possível utilizar protetor facial, como balconistas, e
caixas;
• Os horários de intervalo / almoço devem ser feitos de forma isolada,
sem aglomerações;
- Os intervalos de início e término do turno devem ser escalonados.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

• Reforçar a limpeza de locais que ficam mais
expostos ao toque das mãos, como maçanetas de
portas, braços de cadeiras, telefones e bancadas;
• Limpeza e desinfecção pré e pós turno da estação
de trabalho, incluindo escritório;
• Manter os ambientes bem ventilados, com
toldos, janelas e portas abertas e ventiladores
funcionando;
• Turnos específicos para a limpeza, sem contato
com as demais atividades do estabelecimento, um
na abertura e outro no fechamento;

SANITÁRIOS E ESCRITÓRIO
SANITÁRIOS:
• Manter as portas dos sanitários prioritariamente
abertas para beneficiar a ventilação; (destravar
mola)
• Limpeza 4x ao dia com desinfecção de todo
ambiente.
ESCRITÓRIO:
• Limpeza especial 2 vezes por dia com desinfecção
de todo ambiente;
• Limpeza das mesas, teclados e mouses 3 vezes por dia.

OBSERVAÇÃO CONTÍNUA DOS COLABORADORES
IDENTIFICAÇÃO DOS SINTOMAS DA COVID-19 E
SITUAÇÕES EM QUE DEVE FICAR EM CASA:
• Alguns dos sintomas da Covid-19 se assemelham aos da gripe, como
tosse, cansaço, congestão nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor
de cabeça ou dor de garganta.
• O gestor / responsável de RH acompanhe de perto este colaborador;
• Caso haja piora dos sintomas, a empresa custeará o exame para
covid19;
• Em caso de realização do teste para Covid-19, o funcionário deve
permanecer na residência até que seja emitido o resultado do exame
ou o parecer médico;
• Orientar o funcionário a reforçar os cuidados de prevenção em casa;
• Acompanhar também a ocorrência de casos suspeitos ou
confirmados na família/residência do funcionário.

OBSERVAÇÃO CONTÍNUA DOS COLABORADORES
FUNCIONÁRIO COM TESTE POSITIVO PARA A COVID-19:
• Após a confirmação com parecer médico formal, o funcionário deve permanecer
afastado do trabalho e em isolamento até receber autorização médica para retornar
a rotina normal. Além disso, deve reforçar os cuidados em casa para prevenir a
contaminação dos familiares.
RETORNO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO POR COVID-19:
• O funcionário diagnosticado com Covid19 só poderá retornar ao trabalho com
autorização médica. Se ao término do período de afastamento recomendado pelo
médico persistirem os sintomas, o funcionário deve ser orientado a permanecer em sua
residência por mais 7 dias. Se ao final deste período ainda houver qualquer sintoma, o
funcionário deve procurar novamente o atendimento médico presencial.
EQUIPE EM QUE UM FUNCIONÁRIO TESTE POSITIVO PARA A COVID-19:
• O funcionário com Covid-19 será afastado. Recomenda-se o afastamento do restante da
equipe que teve contato com o funcionário contaminado pelos próximos 14 dias. Quem
não teve contato direto, deve manter sua rotina normal de trabalho, intensificando todas
as medidas preventivas.
• É essencial acompanhar o surgimento de sintomas.
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