
PROTOCOLO 
DE PREVENÇÃO AO

COMUNICADO INTERNO

44ª
EDIÇÃOCORONAVÍRUS

VÁLIDO ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2022 ou até novas recomendações

Lembre-se: a responsabilidade é de todos, 
e a atitude individual é o que faz a diferença!

Prezado(a) Colaborador(a),

Como é de seu conhecimento, novas 
variantes do coronavírus estão em 
circulação. Portanto, é fundamental 
mantermos os cuidados preventivos. 
Segue nosso protocolo atualizado, que 
deverá ser rigorosamente respeitado. 
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• O uso de máscara continua sendo obrigatório, em todos 
os setores, o tempo todo.
• A higienização das mãos, com álcool e gel ou água e 
sabão, é prática obrigatória como parte de nossa rotina. 
• A sanitização dos ambientes deve ser mantida com 
produtos específicos, de acordo com cada setor. 
• Voltamos a realizar a medição de temperatura, 
obrigatoriamente todos os dias. 
• O distanciamento deverá ser respeitado, evitando-se 
qualquer tipo de aglomeração. Por exemplo, evitar 
conversas em grupos com mais de 3 pessoas. 
• Nos intervalos para o café, almoço e janta, são permitidas 
somente 2 pessoas por mesa, com atenção ao 
distanciamento. 
• Deve-se priorizar as reuniões em formato virtual. Caso não 
seja possível, o número de pessoas não deverá ultrapassar 
50% da capacidade da sala. 
• Estão suspensos os treinamentos presenciais. 
• Estão suspensas as visitas aos 
setores da Coplana. No caso 
de compromissos já 
agendados, o número de 
pessoas não deverá 
ultrapassar 50% da 
capacidade da sala/local da visita. 
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• Estão suspensos os jogos recreativos na Unidade de 
Grãos, como baralho, dominó, xadrez, entre outros. 
• Para as integrações de novos colaboradores/prestadores 
de serviço, deverão ser disponibilizados dias e horários 
adicionais para evitar aglomerações. 
• Como 100% dos colaboradores da Coplana foram 
vacinados com a dose única ou com a primeira e segunda 
doses da vacina contra a Covid-19, reforçamos a 
importância de todos tomarem a 3ª dose. 
• Caso o colaborador apresente sintomas suspeitos de 
gripe ou resfriado, deve comunicar, imediatamente, seu 
superior ou o RH. 
• Deve ser mantido o monitoramento diário dos casos 
suspeitos. 
• No caso do afastamento preventivo, o(a) colaborador(a) 
deve voltar às suas funções imediatamente após o exame 
confirmar resultado negativo.

Lembre-se: a 
responsabilidade é de 
todos, e a atitude 
individual é o que faz a 
diferença!


