
GUIA DE PREVENÇÃO 
AO COVID-19



Seguimos juntos, 
nos protegendo 
contra o vírus!

O Grupo JOFEGE está atento às orientações dos órgãos responsáveis em 
relação à evolução do COVID-19 em nossa região e cidade. Dessa forma, 
está sempre certificando que todas as medidas preventivas sejam tomadas, 
a fim de manter a segurança de todos no ambiente de trabalho.

Para que isso seja possível, a sua colaboração com as medidas preventivas é 
extremamente necessária, por isso, preparamos um guia para te auxiliar no 
dia-a-dia da empresa, desde o momento em que sai de casa.

Podemos contar com você?

Olá, colaborador (a)!



 Evite excessos, leve para a empresa somente os pertences necessários;

 Fique tranquilo (a), os ambientes comuns foram higienizados antes de chegar;

 Não tenha contato físico, comprimente seus colegas à distância;

 Se atente às sinalizações indicativas do distanciamento social;

 Mantenha as cadeiras e mesas da forma que foram posicionadas, respeitando 
a distância segura;

 Higienize seus equipamentos de trabalho e mãos constantemente;

 Evite encostar ou apoiar-se em superfícies, objetos, paredes e etc.

Orientações gerais



Mantenha sempre a distância segura de pelo menos 1,0m dos 
colegas de trabalho, em locais como:

Distanciamento Social

Acesso ao registro do ponto e 
catracas

Entrada e saída do refeitório;

Banheiros e vestiários

Estacionamento

Áreas comuns e de convivência

Posto de trabalho;

Áreas de alimentação

Saída dos fretados, salas de 
reunião, etc.



Álcool gel 

Aplique o álcool gel em uma 
das mãos

Friccione o dorso dos dedos de 
uma mão com a palma da mão 

oposta, segurando-os com o 
movimento de vai e vem

Friccione a palma de uma das 
mãos contra o dorso da outra

Friccione as polpas digitais 
e unhas das mãos, fazendo 

movimento circular

Friccione as palmas das mãos 
entre si

Friccione o polegar esquerdo, 
com o auxílio da palma da 
mão direita, utilizando-se 
de movimento circular e 

vice-versa

Friccione as palmas das 
mãos entre si, com os dedos 

entrelaçados

Aguarde as mãos estarem 
secas



Água e sabão

Molhe as mãos com água Adicione sabonete líquido em 
uma das mãos

Friccione as palmas das mãos 
entre si

Friccione a palma da mão direita contra o dorso da esquerda, 
entrelaçando os dedos e vice-versa

Friccione as palmas das mãos entre si, com os
dedos entrelaçados

Friccione o polegar esquerdo, com o auxílio 
da palma da mão direita, utilizando-se de 

movimento circular e vice-versa

Friccione as polpas digitais 
e unhas das mãos, fazendo 

movimento circular

Enxágue as mãos com água Seque as mãos com papel-
toalha descartável

Feche a torneira com auxílio 
do papel-toalha

Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a 
palma da mão oposta, segurando os dedos com 

movimento de vai-e-vem



As máscaras são de extrema 
importância, por isso, devem 
ser utilizadas em toda a 
dependência da Jofege.

Ao vestir 
a máscara 
de tecido

Não utilize maquiagem na 
região protegida pela máscara

Vestir a máscara segurando 
pelas alças laterais

Após 3 horas de uso, ou após 
verificar sujeiras em sua 

superfície, trocar a máscara 
por outra limpa

Certifique-se de que a máscara 
está limpa e sem rupturas

Higienizar as mãos antes e 
após colocá-las



Lavagem e 
armazenamento

Lavar primeiramente com 
água corrente e sabão neutro

Enxaguar e colocar para secar

Colocar de molho por 20 a 30 
minutos em solução com água, 

sabão e água sanitária

Após retirar do varal, passar a 
máscara

Ao remover 
a máscara

Higienize as mãos antes de 
tirar a máscara

Retirá-las pelas alças laterais, 
evitando contato com tecido

Coloque a máscara na 
embalagem, para higienizar 

posteriormente em casa

Higienize as mãos novamente



Deslocamento
para o trabalho

 Evite dar caronas, por enquanto;

 Desinfete as superfícies do volante, câmbio 
e freio de mão ao entrar e sair do veículo.

 Mantenha a distância de pelo menos 
1,0m entre você e outros passageiros;

 Use máscara em todo o trajeto;

 Higienize suas mãos com água e sabão 
ou álcool em gel ao chegar na empresa.

Carro Próprio

Transporte público



É protocolo da empresa, aferir a temperatura de todos 
os colaboradores, sem exceção, ao chegarem à empresa. 
Esse procedimento é parte essencial do plano de 
redução dos riscos de transmissão do coronavírus.

 Aguarde na fila até chegar a sua vez, com distância de 
pelo menos 1,0m de seus colegas

 Ninguém irá te tocar, a medição será feita através de 
um termômetro posicionado em sua testa

 Em caso de anormalidade, você será direcionado para 
uma avaliação, realizada por uma equipe de prevenção 
ao COVID-19 do ambulatório médico da Jofege.

 Mantenha sempre sua máscara posicionada no rosto

Aferição de 
temperatura

 Respeite as marcações de distanciamento

 Aproxime seu crachá no sensor, evite tocar no 
aparelho, sempre que possível

 Higienize suas mãos e crachá, antes e após o 
registro de ponto

Registro no 
relógio de ponto



Uso das
áreas comuns

Respeite a sinalização de 
distanciamento, localizada no 
piso das áreas comuns, como 
copas, cozinha, cafés, fábrica, etc.

Salas de reuniões, auditórios e 
espaços de uso compartilhado, 
estão com limitação no uso e os 
colaboradores devem respeitar as 
sinalizações de uso das cadeiras.

Em áreas de convívio, bem como 
bancos de descanso, mantenha a 
distância de pelo menos 1,0m de 
distância dos colegas

Refeitório

Higienize suas mãos ao entrar e 
sair do refeitório

Após se servir, vá em direção às 
mesas e sente onde é permitido

Não manipule celulares ou objetos 
pessoais durante a permanência 

no espaço

Evite conversar no refeitório

Respeite o distanciamento e 
sinalização das filas

Após finalizar sua refeição, libere o 
espaço para outra pessoa

Não converse ou fale na frente das 
baias de pratos

Permaneça com a máscara e 
descarte-a em local indicado, 

após decorrido o tempo de uso 
adequado



 Se possível, já esteja de uniforme ao chegar na empresa para 
evitar aglomeração de pessoas no vestiário

 Higienize as mãos antes de entrar no espaço

 Mantenha o distanciamento na fila e dentro do ambiente

 Respeite o número máximo de pessoas permitido no vestiário

 Não é permitido o banho, até que a situação se normalize

Vestiários

 Não utilize mictórios e pias bloqueadas

 Higienize suas mãos com água e sabão, conforme cartazes informativos

 Mantenha o distanciamento de pelo menos 1,0 metros.

 Se necessário, aguarde para adentrar ao espaço

Sanitários



Lembre-se
 Realize exercícios regularmente, 

beba água, se alimente com comidas 
nutritivas e tome sol através das janelas.

 Além da saúde física, a saúde mental 
é extremamente importante, então 
mantenha uma rotina de autocuidado 
dentro de casa!

Cuidados em casa

Se possível, assim que chegar em casa, tome um banho, 
principalmente se morar com pessoas do grupo de risco

Higienize as mãos antes de 
entrar em casa, após serviço

Tire os sapatos e os higienize 
com água sanitária, se possível

Higienize objetos pessoais

Mantenha os ambientes 
ventilados

Lave as roupas de cama com 
maior frequência

Tire a roupa que utilizou e a 
coloque para lavar



O Grupo JOFEGE está aberta ao diálogo, caso 
precise de esclarecimentos ou tirar dúvidas.

Contamos com a sua colaboração!
Passaremos por essa situação, juntos.



M A T R I Z  J O F E G E

Av. Pedro Mascagni,
650 – Itatiba, SP
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jofege.com.br
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