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Os colaboradores devem ser orientados a
realizar uma autoavaliação dos principais
sintomas antes de entrarem;

1.

 
2. Monitorar a temperatura corporal dos
trabalhadores ou de qualquer outra pessoa que
acessar as dependências da empresa. Em caso de
febre, a pessoa deverá ser impedida de entrar na
área do estabelecimento, devendo o caso ser
imediatamente comunicado ao superior, ao RH ou
ambulatório médico da propriedade rural, quando
houver; 
 
3. Evitar aglomerações ao registrar o cartão de
ponto, organizando filas e respeitando a distância
entre os trabalhadores. Se possível, oferecer folha
individual de frequência para que preencham e
assinem.
 
 

RECOMENDAÇÕES DE
EMPREGADOS

NA ENTRADA DAS
PROPRIEDADES

.



4. Os trabalhadores que apresentarem sintomas
como febre, tosse seca e dificuldade respiratória,
devem ser orientados a procurar o serviço médico,
informando o empregador sobre a ordem médica
de isolamento, de forma a impedir o contágio dos
demais colegas. Lembrando que a apresentação
de atestado médico obriga o empregador a pagar
os dias de afastamento, sendo este valor
reembolsado pelo INSS;
 
5. Orientar os trabalhadores a informar o
empregador quando alguém na sua casa for
diagnosticado com a doença, para que também
busque o serviço médico com o objetivo de
verificar a necessidade de isolamento. Lembrando
que a apresentação de atestado médico obriga o
Empregador a pagar os dias do afastamento
sendo reembolsado pelo INSS;
 

RECOMENDAÇÕES DE
EMPREGADOS

NA ENTRADA DAS
PROPRIEDADES

.



6. Disponibilize água e sabão para que os
colaboradores realizem a higienização das mãos
antes de entrar na propriedade e também quando
necessário durante a jornada de trabalho. Oriente
a todos que sigam imediatamente ao vestiário
para trocar a roupa de casa pela roupa de
trabalho;
 
7. Recomende que isso seja feito um a um,
evitando aglomerações dentro dos vestiários,
sempre ressaltando a importância de não levar as
mãos na boca, olhos e nariz;
 

RECOMENDAÇÕES DE
EMPREGADOS

NA ENTRADA DAS
PROPRIEDADES

.



8. Após a saída do vestiário, todos devem lavar
novamente suas mãos com água e sabão,
conforme orientação da ANVISA;
 
9. Oriente os trabalhadores sobre a forma correta
de higienizar as mãos, por no mínimo 20 segundos
e lavando todas as partes das mãos e punhos;
 
10. Converse com os trabalhadores e oriente sobre
as medidas de higiene e etiqueta respiratória que
devem ser adotadas, como cobrir a boca e nariz
com o cotovelo ao tossir ou espirrar, evitar tocar os
olhos, boca e nariz com as mãos sujas, entre
outras.

RECOMENDAÇÕES DE
EMPREGADOS

NA ENTRADA DAS
PROPRIEDADES

.



1.   Promover imediatamente o afastamento de
trabalhadores que estejam nos grupos de risco, como
idosos com mais de sessenta anos, e também aqueles
que possuam quaisquer tipos de doenças crônicas, como
diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares,
insuficiência renal crônica e doença respiratória crônica.
Devem ser afastados também aqueles com quaisquer
sintomas de resfriados, independentemente do grupo de
risco, assim como aqueles que tenham contato direto
com pessoas do grupo do risco. 
 
IMPORTANTE: Caso algum trabalhador tenha suspeita ou
confirmação de contaminação pelo novo coronavírus,
devem ser seguidas as recomendações do Ministério da
Saúde, sendo ele imediatamente colocado em
afastamento de suas atividades.

RECOMENDAÇÃO GRUPO
DE FUNCIONÁRIOS

.

2. Se possível, realizar
a criação de escalas
de trabalho, evitando
concentrar os
colaboradores em um
único turno.



1. Lavar as mãos com água corrente e sabão
líquido ou outro produto destinado ao mesmo fim
(leia as informações e recomendações na
embalagem). Não se esquecer de esfregar bem
todas as áreas das mãos, incluindo as pontas e as
regiões entre os dedos, além dos punhos;
 
2. Manter as unhas curtas, sem esmaltes, e não
utilizar adornos que possam acumular sujeiras e
microrganismos, como anéis, aliança e relógio.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
DE HIGIENE PESSOAL

.



1. Em refeitórios ou locais destinados à
alimentação,
evitar a aglomeração de pessoas. Devem-se criar
grupos pequenos e definir escalas de alimentação
para cada grupo. O ambiente deve ser bem
ventilado e as mesas e cadeiras devem ter
espaçamento de no mínimo 1 metro entre elas;
 
2. Os trabalhadores que preparam e servem as
refeições devem utilizar máscara cirúrgica e luvas,
com realização de uma rigorosa e constante
higienização das mãos;

RECOMENDAÇÕES PARA
OS REFEITÓRIOS

.



3. Orientar para que não ocorra o
compartilhamento de garrafas de água, copos,
talheres e quaisquer outros objetos de uso pessoal;
 
4. Desinfete cadeiras, balcões de serviço e mesas
entre turnos ou logo após a utilização;
 
5. Desative bebedouros temporariamente e ofereça
copos descartáveis;
 
6. Incentive o consumo de água.

RECOMENDAÇÕES PARA
OS REFEITÓRIOS

.



1. Higienizar frequentemente os veículos, as superfícies e
os locais de acondicionamento de produtos,
equipamentos e utensílios (especialmente na chegada
dos funcionários ao local de trabalho e após o
encerramento das atividades). Para a limpeza podem ser
indicados os detergentes, limpadores multiuso
desengordurantes, limpa-vidros (que são à base de
álcool) e o próprio álcool em baixas concentrações
(abaixo de 54°). Para desinfecção das superfícies, podem
ser utilizados os seguintes produtos: solução de
hipoclorito de sódio a 1% (água sanitária na diluição
recomendada no rótulo), álcool 70% líquido ou gel, e os
próprios desinfetantes de uso geral.
 
2. Aumentar o espaçamento entre os trabalhadores. -
Quando for impraticável que os funcionários mantenham
distanciamento entre si, devem ser reforçadas as práticas
de higiene, como lavagem de mãos e higienização de
utensílios e equipamentos sempre pensando na redução
da disseminação do vírus.

RECOMENDAÇÕES PARA
PLANTIO E COLHEITA

.



3. Manter distância mínima de 1 metro entre os
trabalhadores durante a colheita.
 
4. Evitar aglomerações, organizando o fluxo de pessoas
nas propriedades;
 
5. Realizar o pagamento de maneira escalonada, de
modo a evitar fila e aglomerações;
 
6. Disponibilizar luvas e máscaras (quando
recomendável), álcool em gel 70%, água limpa e sabão
para higienização frequente das mãos.
 
7. Orientar para que não se proceda qualquer tipo de
alimentação durante a atividade de colheita que possa
gerar risco de contaminação, respeitando os intervalos
destinados a descanso e refeições;

RECOMENDAÇÕES PARA
PLANTIO E COLHEITA

.



8. Aumentar, quando possível, o período de colheita, de
modo a reduzir a concentração e fluxo de trabalhadores;
 
9. Utilizar, quando possível, a colheita semimecanizada ou
mecanizada.
 
10. Não compartilhar ferramentas e equipamentos de
colheita, como peneiras, lonas e sacarias;
 
11. Separar os colhedores por talhões ou carreiras;
 
12. Higienizar ferramentas, máquinas e equipamentos de
colheita quando forem realizadas trocas de operadores.
 
13. Realizar a higienização no local de chegada entre
turnos;
 
14. Instalar banheiros em ambientes bem ventilados,
diariamente higienizados e com disponibilidade de água
e sabão para higienização das mãos.

RECOMENDAÇÕES PARA
PLANTIO E COLHEITA

.



1. Higienizar veículos de transporte dos
trabalhadores, diariamente, utilizando água e
sabão e, se possível, água sanitária;
 
2. Proibir o embarque de pessoas com sintomas de
doenças
respiratórias;
 
3. Os meios de transporte devem garantir o
espaçamento adequado e reduzir a lotação para
evitar aglomeração;
 
4. Posicionar as pessoas em distância mínima de 1
metro;
 
5. Manter veículos com janelas abertas;

RECOMENDAÇÕES PARA
TRANSPORTE DE

TRABALHADORES

.



6. Disponibilizar álcool em gel 70% para
higienização das mãos, além de máscaras para os
condutores;
 
7. Fazer o revezamento de turnos e garantir a
lotação adequada para o distanciamento mínimo;
 
8. Respeitar a distância mínima de 1 metro durante
as marcações de ponto ou presença nas entradas
e saídas do trabalho, quando existentes estes
procedimentos.
 
9. Não permitir conversa dentro do veículo;
somente se
necessário.

RECOMENDAÇÕES PARA
TRANSPORTE DE

TRABALHADORES

.



1. Disponibilizar espaços para que as roupas e
ferramentas de trabalho sejam higienizadas e
fiquem guardadas em local apropriado para evitar
contaminação. Se possível, não compartilhar
ferramentas.
 
2. Para as caixas de colheita e paletes deve-se ter
um programa de limpeza e sanitização;
 
3. Fazer um plano de manutenção e sanitização de
tratores,
máquinas e implementos agrícolas;

RECOMENDAÇÕES PARA
FERRAMENTAS/IMPLEMENTOS

E ÁREAS EM COMUNS

.



4. Deve ser intensificada a limpeza das instalações,
incluindo áreas de armazenamento e manuseio de
produtos;
 
5. Orientar a limpeza e sanitização dos
equipamentos de proteção individual obrigatórios
no campo;
 
6. Os sanitários devem ser mantidos limpos e a
frequência de higienização deve ser reforçada;
 
7. As embalagens devem ser guardadas em um
local limpo e seco, fora do campo e devem ser
transportadas e manuseadas com os mesmos
cuidados de higiene.

RECOMENDAÇÕES PARA
FERRAMENTAS/IMPLEMENTOS

E ÁREAS EM COMUNS

.



1. Evitar sair para área urbana sem necessidade;
 
2.Evitar receber visitas em casa, entender a
necessidade de isolamento social após o término
do horário de trabalho.
 
3. Evitar contato dos trabalhadores da linha de
produção com pessoas externas, fornecedores,
clientes etc., durante a jornada de trabalho, e caso
algum deles tenha que realizar tais contatos,
recomendar e fiscalizar o uso de EPI’s,
principalmente máscaras e luvas. Se possível,
deixar apenas um trabalhador só para tais
contatos, evitando que o mesmo fique ou tenha
algum contato na linha de produção.

RECOMENDAÇÕES PARA
PARCEIROS DE

PRODUÇÃO/FUNCIONÁRIOS
QUE MORAM NA

PROPRIEDADE.

.



1. Motoristas de caminhão devem primeiro passar
por uma triagem. Se apresentarem quaisquer
sintomas do Covid-19, devem ser orientados a
procurar órgãos de saúde;
 
2. Controlar a entrada e a saída de caminhões na
empresa, quando aplicável, respeitando as normas
definidas pelos órgãos competentes;
 
3. Disponibilizar espaços específicos para esses
motoristas, preferencialmente nas áreas externas,
seguindo as normas de higiene e infraestrutura
como banheiros;

RECOMENDAÇÕES PARA
CONSOLIDADORES E

LOGÍSTICA.

.



4. Limite o contato físico e as interações dos
motoristas de entrega com a equipe;
 
5. O processo de carga e descarga da mercadoria
deve ser realizado, sempre que possível, por
pessoas da própria empresa;
 
6. Nos pontos de entrega, em sua grande maioria,
estão disponíveis áreas para higienização das
mãos. Orientar os motoristas a recomendação;
 
7. Criar um programa de Inspeção de Veículo de
Transporte próprio e de terceiros documentado.
Este deve incluir a inspeção de limpeza e
sanitização.

RECOMENDAÇÕES PARA
CONSOLIDADORES E

LOGÍSTICA.

.



1. Fornecer treinamento a toda a equipe de
desinfecção; o treinamento deve incluir quais EPIs
são necessários durante todo o procedimento de
desinfecção, bem como utilizar, retirar e descartar
corretamente os mesmos.
 
2. Os empregadores devem garantir também que
os trabalhadores sejam treinados sobre os riscos
dos produtos químicos utilizados;
 
3. Deve ser designada uma pessoa responsável
para realizar o controle e observar indivíduos com
possíveis suspeitas.
 
4. Um comitê interno para coordenar as ações
referentes à prevenção do Coronavírus pode ser
formado;

RECOMENDAÇÕES PARA
TREINAMENTOS E GRUPOS

DE TRABALHADORES

.



5. Disponibilizar cartazes comunicando as medidas
necessárias de boas práticas e orientações, nos
ambientes de trabalho;
 
6. Seguir rigorosamente as recomendações do
Ministério da Saúde;
 
7. Montar uma agenda com telefones úteis de
contatos e autoridades locais de saúde;
 
8. Fazer uma lista e pedir para os trabalhadores
assinarem, afirmando que receberam orientação e
treinamento para todos os procedimentos listados.

RECOMENDAÇÕES PARA
TREINAMENTOS E GRUPOS

DE TRABALHADORES

.



A alimentação
saudável é a o

melhor remédio.
Consuma mais

frutas, verduras,
legumes,

cogumelos, ovos e
não se esqueça de

beber água.
 
 

.

A alimentação saudável é  o
melhor remédio. Consuma
mais frutas, verduras,
legumes, cogumelos, ovos e
não se esqueça de beber
água.
 
 

RECOMENDAÇÕES
PREVENTIVAS



.

https://www.instagram.com/sindicatoruraldemogidascruzes/
http://www.sindicatoruralmc.com.br/
https://www.facebook.com/sindicato.ruralmogicruzes/
https://www.youtube.com/channel/UCS-zv9bbQB3zlwayLPGr9qg
https://whats.link/sindicatoruralmc

