
Orientações ao produtor 

Todos os cuidados são necessários 
para evitar o aumento da transmissão 

O CORONAVÍRUS 
É INVISÍVEL, MAS 
PROVOCA UMA 
DOENÇA REAL 



Prezado (a) Cooperado (a), 
O agronegócio, setor essencial para o abastecimento do 
País, mantém suas operações. Entretanto, todas as 
medidas de segurança devem ser tomadas. Precisamos 
evitar o agravamento da pandemia no Brasil. 

Estamos juntos com toda a sociedade no combate ao 
coronavírus. Nossas ações refletem nosso 
compromisso social. 

Para mais esclarecimentos, converse com o seu 
agrônomo ou entre em contato pelo nosso telefone 
geral: (16) 3251-9200.

www.coplana.com



Para a prevenção é necessário garantir que 
todos os trabalhadores tenham acesso a água 
corrente e sabão, além de álcool em gel. 

ORIENTE TODOS OS 
SEUS FUNCIONÁRIOS



• Lavar as mãos até os punhos com água e sabão. 
Nos momentos em que isto não for possível, usar o 
álcool em gel.
• Nas atividades de rotina, manter cerca de 2 
metros de distância da outra pessoa.
• Não colocar a mão no rosto (olhos, nariz e boca) 
se as mãos não estiverem higienizadas.
• Cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar com um 
lenço descartável e jogar o lenço no lixo em 
seguida. Na falta de lenço, usar o antebraço.
• Higienizar com frequência o celular e objetos de 
uso pessoal, usando álcool em gel e lenço de papel. 
Não compartilhar estes objetos. 



• Neste período de pandemia, não se deve 
cumprimentar as pessoas com abraço, 
beijo ou aperto de mão. Esta é uma 
atitude necessária para a prevenção e 
não significa falta de educação. 
• Evitar qualquer tipo de aglomeração.
• Se a pessoa tiver qualquer sintoma de 
resfriado ou gripe, deve permanecer em 
casa. Se houver o agravamento do 
quadro, como o menor sinal de falta de 
ar, a pessoa deve se dirigir ao pronto 
atendimento médico. 



Pessoas com mais de 60 anos,   
gestantes ou com doenças crônicas 
são consideradas grupo de risco e 
devem permanecer em casa.

GRUPO
DE RISCO



As medidas são as mesmas para o transporte 
próprio ou de um terceiro. O produtor deve exigir 
os mesmos cuidados do terceirizado.

TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS



• Manter as janelas do veículo abertas.
• Oferecer álcool em gel para os 
trabalhadores higienizarem suas mãos 
antes de entrar no veículo. 
• Higienizar o veículo (janelas, bancos, 
direção, alavanca, painel, freio de mão, 
etc.), com álcool em gel, antes de cada 
embarque e depois de cada desembarque 
dos trabalhadores. 
• Manter no interior do veículo produtos 
de limpeza para higienização frequente.



• Não permitir acesso dos trabalhadores 
ao interior do veículo nos intervalos da 
entrada e saída das frentes de trabalho, 
inclusive nos intervalos para refeições. 
• Se for muito necessário o trabalhador 
entrar no veículo, deverá ser feita nova 
higienização. 
• Dentro do veículo deve ser mantida 
uma distância segura. Deve-se reduzir o 
número de trabalhadores por viagem, 
mesmo que sejam necessárias mais 
viagens. 



FERRAMENTAS,
MAQUINÁRIO 
E ESTRUTURA



• Manter álcool em gel à disposição e 
orientar sempre sobre seu uso. 
• Os trabalhadores devem higienizar 
suas ferramentas e objetos de uso 
pessoal antes da entrada no  veículo.
• Nas máquinas e equipamentos, 
higienizar frequentemente as partes com 
maior contato: corrimão, barra de apoio, 
freio de mão, painel, bancos, direção, etc. 
• Higienizar o toldo, as mesas e as 
cadeiras antes de montar a área de 
refeição e após seu uso.
• Manter distância segura entre os 
colaboradores durante as refeições 
(2 metros). 



Fontes: Unica, CNA, Ministério da Saúde.

Para isso, pode ser necessário revezar 
os horários de refeições. 
• Manter os banheiros higienizados, 
manter água e sabão, toalha de papel, 
além do álcool em gel.
• Limpar e desinfetar objetos e 
superfícies de contato.
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O Ministério da Saúde disponibilizou o aplicativo 
“CORONAVÍRUS-SUS” e o Disque 136 para tirar suas 
dúvidas. Baixe o app na Apple Store ou na Play Store.

Este é um momento em que nossas ações farão grande 
diferença para sairmos desta crise de escala global. 
Portanto, todas as medidas recomendas pelas autoridades 
de saúde devem ser seguidas com rigor. É fundamental 
ainda que todos saibam da importância de cuidar da família, 
pois sintomas em casa podem fazer com que também o 
colaborador tenha que ser afastado. 

Mantenha o diálogo com sua equipe, pois este é um 
momento de insegurança para todos. 
Estamos juntos para vencer este desafio!
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