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1. OBJETIVO 

 

Com o objetivo de preservar a saúde dos nossos colaboradores e poder continuar 

prestando o serviço ao nosso cliente sem maiores prejuízos, a Andora Construções elaborou o 

presente Procedimento, em conformidade com as informações que estão sendo amplamente 

disseminadas pelas autoridades de saúde a respeito do Corona vírus (COVID-19), bem como 

os cuidados necessários para prevenção da doença e diminuição do risco de contágio.  

O que é Corona vírus? 

Corona vírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias que podem 
variar entre um resfriado comum a doenças mais graves. 

Quais os principais sintomas identificados? 

Os sintomas mais comuns do COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns 
pacientes podem sentir dor, congestão nasal, corrimento nasal, dor de 
garganta ou diarreia. Esses sintomas geralmente são leves e aparecem 
gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas não apresentam sintomas 
e não estão doentes. A maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da 
doença sem precisar de tratamento especial. 
 

Segundo dados da OMS, cerca de 1 em cada 6 pessoas que recebem COVID-
19 desenvolvem uma doença grave e têm dificuldade para respirar. Pessoas 
idosas e as que têm condições médicas subjacentes, como pressão alta, 
problemas cardíacos ou diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver 
doenças graves. 
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Como prevenir a disseminação do vírus?  

Segundo o Ministério da saúde as principais medidas individuais para prevenção da 
contaminação, além da conscientização, são: 
 

 
 
 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes. Em eventos abertos, 
recomenda-se que as pessoas mantenham distância de, pelo menos, um 
metro entre elas. 

 
 
 

 Lavar as mãos com frequência com água e sabão ou fazer a higienização 
com álcool em gel 70%. 

 
 
 

 Cobrir o nariz e a boca com lenço ou com o braço sempre que tossir. 

 

 Evitar abraços, apertos de mãos e beijos no rosto. 

 

 

 Desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, 
brinquedos, maçanetas, corrimões, mesas, computadores, vasos 
sanitários, descargas etc. são indispensáveis para a proteção contra o 
vírus. Recomenda-se a limpeza desses objetos a cada 2 horas. Grandes 
superfícies como chão, banheiros, equipamentos de ar condicionado 
devem esterilizados com desinfetante contendo cloro ativo ou solução 
de hipoclorito 1% no mínimo duas vezes ao dia. 

 

 
 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como pratos, talhe- res, copos, toalhas, 
sabão e etc. 

               

 Evitar aglomerações e manter os ambientes bem arejados; Se estiver 
doente, evite contato físico com as demais pessoas e, se possível, 
permaneça em casa até melhorar. 
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2. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA OBRA SICREDI NOROESTE 

 
3.1 Higienização 

A Portaria, Administrativos e Responsáveis pela obra receberam treinamento por parte da 

Segurança do Trabalho da Andora, relativo à higienização necessária para que os colaboradores 

possam acessar o canteiro de obras e estarão realizando a orientação dos mesmos, conforme 

os passos abaixo. Só estarão aptos para acessarem o canteiro de obras aqueles que receberem 

o treinamento e sigam as orientações de higienização. 

    

    

Higienização das mãos: foram disponibilizados em todos os acessos das obras os 

dispositivos de higienização contendo sabão liquido, papel toalha e álcool gel para a assepsia 

das mãos, que devem ser higienizadas constantemente. 
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3.2 Medição de temperatura 

 

A medição da temperatura deverá ocorrer na entrada da obra. Só poderão acessar o 

canteiro aqueles colaboradores que não apresentarem quadro febril ou outros sintomas 

perceptíveis que possam estar ligados ao COVID-19. Será considerado estado febril a 

temperatura corporal ACIMA de 37, 8º. O colaborador que apresentar estado febril e/ou 

sintomas que possam estar relacionados ao COVID-19 será orientado a procurar um hospital 

ou posto de saúde mais próximo para que verifique seu estado de saúde e possa dar o 

tratamento adequado, retornando ao trabalho tão logo sua recuperação seja atestada pelo 

agente de saúde responsável.  

 

Orientações para utilização do  

Termômetro:  

 

01 . Ligar  

02. Clicar no ícone pessoa 

03. Direcionar para a testa do 
colaborador mantendo a distância de 3 
a 4cm não mantendo contato e após 
clicar medição até parar o bip de 
medição. 
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 O colaborador designado para a atividade de medição da temperatura deverá utilizar 

máscara que impeça contato respiratório e luva látex de procedimento. Após  encerrada a 

atividade deverá proceder com o descarte apropriado da máscara e luvas, bem como com a 

higienização das mãos. 

  

3. MEDIDAS ADOTADAS PARA FORNECEDORES E COLABORADORES 

 
A empresa Andora Construções estará adotando em sua Matriz seguintes as medidas: 
 
3.1 HOME OFFICE- 

 A equipe administrativa da matriz Andora está trabalhando em regime Home Office e 

estará preparada para atender as demandas necessárias da obra Sicredi Noroeste com 

a mesma qualidade e agilidade, disponibilizando atendimento via e-mail, Skype, 

WhatsApp e demais plataformas online. 

3.2 LOCOMOÇÃO- 

 Ficam suspensas as viagens intermunicipais que utilizam transporte coletivo (ônibus). 
Havendo a necessidade de deslocamento da equipe Andora para atender às reuniões e 
demandas que precisem ser presenciais, serão locados carros. 

 Nosso fornecedor está locado a 100m da obra, sendo desnecessária a locomoção via 
transporte público, garantindo a prestação de serviço sem interrupções; 

 O efetivo foi reduzido, atendendo ao Decreto Estadual, sendo mantida a equipe 
necessária para a fase de estrutura; 

 Os colaboradores foram orientados de que mesmo sendo decretada a paralisação total 
das atividades, devem permanecer locados na cidade para preservar sua saúde e 
integridade física; 
 

3.3 CONSUMO- 

 Pensando no auxílio financeiro da região em que está localizada a obra, estamos 

priorizando a compra e contratação de fornecedores locais, como madeireiras, 

ferragens, etc. 
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3.4 GRUPOS DE RISCO – 

 A Andora identificou quem eram os colaboradores pertencentes aos grupos de risco 

que estavam atuando na obra Sicredi Noroeste, e os liberou das atividades até que a 

situação se normalize. 


