MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

Ambiente Seguro

Introdução
A Certificadora ALC, está
fazendo sua parte para o
combate a COVID-19.
Por isso elaborou esse manual
de boas práticas, contendo
orientações básicas e simples
DRAFT
com o objetivo de orientar os
diversos segmentos de
negócio do nosso município a
garantir um ambiente seguro
para seus cliente e
colaboradores.

DRAFT

O que é a Covid-19?

Como se transmite?

É uma doença causada por um vírus
da família dos coronavírus,
identificado pela primeira vez em
2019, na China. Os coronavírus têm
esse nome por seu formato, quando
observado em microscópio, parece
com uma coroa. Este microorganismo pode causar infecções
respiratórias graves, dependendo do
estado de saúde do paciente,
podendo leva-lo a morte.

As principais formas de transmissão
da doença são:
• Gotículas de saliva;
• Espirros;
• Tosse;
• Contato pessoal próximo, como
toque, aperto de mão ou abraço;
• Contato com objetos ou superfícies
contaminadas, seguido de contato
com a própria boca, nariz ou olhos.

Para se previnir e manter o seu ambiente seguro, siga o
questionário e as boas práticas a seguir.

Questão 1
É realizada a
medição da
temperatura dos
visitantes antes de
entrar na
empresa?

Boa prática
Medir a temperatura corporal
dos empregados e clientes na
entrada, restringindo o
acesso ao estabelecimento e
redirecionando para receber
cuidados médicos caso esteja
acima de 37,5°C

Questão 2
Mantém álcool em gel 70%
disponível?

Boa prática
Disponibilizar álcool em gel 70% em
todos os ambientes e estações de
trabalho, para uso de empregados e
clientes.
Incentive todos a fazer a limpeza das
mãos com álcool em gel, antes do
início do trabalho, após tossir,
espirrar, usar o banheiro, tocar em
dinheiro, manusear alimentos,
manusear lixo, manusear objetos de
trabalho compartilhados, antes e
após a colocação da máscara.

Questão 3
Há cartaz ou outro tipo de
comunicação visual com
recomendação de prevenção
à contaminação do corona
vírus?

Boa prática
Em locais fechados, todos os
ambientes devem ter cartazes
com as principais medidas e
recomendações, ou devem ser
distribuidos folder digitais.

Questão 4
Há controle de número de
pessoas no ambiente?

Boa prática
Sempre que possível, evitar a
circulação de empregados nas áreas
comuns dos estabelecimentos e fora
de seus ambientes específicos de
trabalho. Com relação aos clientes,
evitar ao máximo o acesso dos
mesmos nos estabelecimentos e seus
ambientes.

Questão 5
Há marcação no piso ou
espaçamento entre cadeiras
ou mesas para manter o
distanciamento social
seguro?

Boa prática
Sempre que possível, demarcar
áreas de fluxo de pessoas para
evitar aglomerações,
minimizando o número de
pessoas concomitantemente
no mesmo ambiente e
respeitando o distanciamento
mínimo.
Reorganizar o ambiente de
trabalho para atendimento do
distanciamento mínimo entre
pessoas.

Questão 6
Há sabonete líquido e toalhas
descartáveis no banheiro?

Boa prática
Facilitar acesso aos locais para
lavagem das mãos e sinalizar a
necessidade de lavar as mãos sempre
com água e sabão líquido ou, na
impossibilidade, álcool em gel 70% após
o uso do banheiro ou vestiário.
Disponibilizar nos banheiros e
vestiários toalhas de papel
descartável para enxugar as mãos.

Questão 7
O estabelecimento possui
arejamento/ventilação
adequada?

Boa prática
Sempre que possível, manter os
ambientes abertos e arejados.
Evite o uso de condicionadores de ar.

Questão 8
Se o ambiente possui ar
condicionado, atinge a
conformidade de prevenção de
contaminação com filtro HEPA?

Boa prática
No segmento da saúde, é
recomendado a utilização do
filtro HEPA (high efficiency
particulate air) nos
condicionadores de ar. Ele tem
alta eficiência na filtragem de
partículas aéreas, tanto
bactérias quanto vírus.

Questão 9
O ambiente possui
aparência limpa?

Boa prática
Aperfeiçoar e reforçar os processos
de limpeza e higienização em todos
os ambientes e equipamentos,
incluindo piso, estações de
trabalho, máquinas, mesas,
cadeiras, computadores, entre
outros, ao início e término de cada
dia e intensificar a limpeza de áreas
comuns e de grande circulação de
pessoas durante o período de
funcionamento.

Questão 10
Balcões de atendimento ou caixas
possuem barreiras físicas?

Boa prática
Utilizar barreiras físicas nos balcões
de atendimento, no formato de
divisórias transparentes, sempre
que a distância mínima entre
pessoas não puder ser mantida.

Questão 11
Se o ambiente possui área de
alimentação, mesas e cadeiras
possuem distanciamento adequado?

Boa prática
Alterar a disposição das mesas e
cadeiras, quando necessário para
garantir o distanciamento mínimo, e
reduzir o número de pessoas por
mesa.
Distanciamento mínimo
recomendado é de 1,5 m.

ILUSTRAÇÃO PROVISÓRIA

Questão 12
Se o ambiente possui área de
alimentação, mesas para este fim
possuem barreiras físicas?

Boa prática
Utilizar barreiras físicas nas mesas
de alimentação, no formato de
divisórias transparentes, sempre
que a distância mínima entre
pessoas não puder ser mantida.

Questão 13
Se o ambiente possui área de
alimentação, estão disponíveis áreas
para lavagem de mãos, luvas
descartáveis para manipulação de
alimentos e barreiras físicas?

Boa prática
Exigir e monitorar o uso de
máscaras, luvas e demais EPIs
necessários para funcionários
responsáveis pelo preparo,
manuseio e entrega dos alimentos
e refeições.
Utilizar barreiras físicas sempre
que possível, para evitar a
contaminação dos alimentos.
Disponibilizar áreas para lavar as
mãos ou utilizar álcool em gel.

Questão 14
Empregados e clientes do
estabelecimento estão utilizando
máscaras descartáveis?

Boa prática
Exigir o uso de máscaras ou
protetores faciais em todos os
ambientes de trabalho por
empregados e clientes, bem como
incentivar o uso das mesmas no
trajeto para o trabalho, seja em
transporte coletivo ou individual, e
em lugares públicos e de convívio
familiar e social.

Questão 15
Empregados que possuem
contato direto com grande
público do estabelecimento como
caixas e recepcionistas estão
utilizando equipamento de
barreira individual como “face
shield”?

Boa prática
Exigir o uso de máscaras e “face
shield” aos empregados que
trabalham em ambientes com
grande circulação de pessoas.

Dúvidas?
Comentários?
Contate-nos!

ambienteseguro.app.br

ambiente.seguro@alcertificacoes.com.br

(19) 99628 3148

