Gente é tudo para a gente! Pensando neste valor fundamental de nossa Instituição, apresentamos
o presente documento, no qual constam novos protocolos a serem adotados a partir do retorno
ao trabalho presencial, dado o fim do período de emergência. Na Afya compreendemos que é
necessário um retorno seguro e consistente contra os riscos de contaminação do COVID-19. Por
isso, desenhamos uma estratégia em resposta à saúde com todas as medidas tomadas para
proteger os colaboradores e suas famílias.
Todas as orientações aqui presentes são harmônicas com as orientações da Organização Mundial
da Saúde e do Ministério da Saúde, bem como de autoridades regionais e municipais.
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PROTOCOLO DE SAÚDE,
PROTEÇÃO E BEM-ESTAR

Etiqueta social e ambiente de trabalho

manutenção de reuniões via videoconferência
caso seja necessária a participação de um grande
número de pessoas;
•

As viagens estão suspensas e só acontecerão em
caso de extrema necessidade, sendo avaliada
pelos gestores diretos;

•

Limpeza diária mais intensa nos ambientes
antes e após o uso em cada período;

•

Higienização com álcool 70% em ambientes
com maior fluxo de pessoas (maçanetas,
corrimãos, escadas);

•

Uso de relógio de ponto: Em caso de filas
orientar distanciamento mínimo de 1,5m

Atenção

entre as pessoas ao incluir a digital e
disponibilizar álcool em gel para limpeza dos

Em toda e qualquer situação, o que é
essencial:

dedos antes e após o registro do ponto;
•

• Uso de máscara
• Higienização
• Distanciamento social (mínimo de 1,5m
ou de acordo com a legislação local)

Nas

entradas

dos

Escritórios

teremos

termômetro para medição de temperatura.
Somente serão liberados os colaboradores
a temperatura aferida. Se a temperatura
estiver acima de 37,9ºC, a pessoa será orientada
a retornar à sua residência e a consultar um

•

Conscientização sobre os hábitos de higiene
pessoal. Utilização de canais de comunicação

•

•

Delimitação com marcação nas mesas de

(quadros de avisos, cartazes) para orientações

trabalho ou no chão, mostrando a distância

sobre prevenção e proteção do COVID-19;

mínima (1,5m) a ser respeitada;

Conteúdo de biossegurança online disponível

•

Na copa devem ser respeitados os turnos

para todos os colaboradores na Plataforma da

considerando lotação máxima de 30% e

Universidade Corporativa Afya (UCA);

respeitando o distanciamento (1,5m) entre

Cada funcionário receberá kit (máscara, squeeze

uma pessoa e outra;

e álcool 70%) para usar no ambiente do
•

médico;
•

•

O horário de lanche ou descanso devem ser

trabalho;

previstos conforme orientações para evitar

Caso o colaborador esteja sozinho no escritório

aglomerações na copa e área de descompressão

ou em ambientes abertos, o uso da máscara

de doenças infectocontagiosas).

torna-se opcional;
•

Realizar limpeza dos pés antes de entrar no
escritório e como sugestão deixe um par de
sapatos para usar apenas dentro do escritório;

•

O uso de calçados fechados é obrigatório;

•

Evite o uso de anéis, brincos, pulseiras, relógio,
boné e outros adereços não será permitido;

•

Ao utilizar os bebedouros, recomenda-se limpar
as mãos, as torneiras e preferencialmente
usar seu próprio copo ou squeeze. Incluir um
comunicado lúdico à vista no bebedouro;

•

Os utensílios (copos e talheres) não devem ser
compartilhados; são pessoais e intransferíveis;

•

O distanciamento também deve acontecer

Atenção
Os colaboradores que utilizam transportes
públicos deverão ter o horário flexibilizado,
estimulando que se evitem horários de
pico, ou seja, aglomeração.

nas salas de reunião e recomendável a
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•

Pessoas que fazem parte do grupo de risco, que tenham testado positivo para o IgM no teste rápido para
Covid-19 ou que residem com pessoas que sejam do grupo de risco: não devem retomar às atividades
presenciais neste primeiro momento;

•

São considerados, neste documento, do grupo de risco: I - maiores de 60 anos; II - gestantes; III - pessoas que
apresentem sintomas relacionados ao Covid-19, a saber: febre e tosse (seca ou secretiva) persistentes, coriza
e falta de ar; IV - portadores de imunodeficiência de qualquer espécie; V – transplantados e cardiopatas; VI portadores de demais comorbidades associadas ao Covid-19; VII – pessoa com deficiência.

•

Recomenda-se a consulta médica ao docente, discente ou colaborador que apresentar quaisquer sintomas.
Os colaboradores que possuírem plano de saúde devem agendar uma teleconsulta e, se indicado pelo
médico, realizar o teste pelo plano e informar ao RH local e ao gestor direto;

Os Gestores de cada setor deverão planejar, quando necessário, uma escala por equipe para evitar ambiente
com mesas que não respeitem a distância mínima. Gestores devem definir quem volta em um primeiro
momento, considerando não somente o grupo de risco, entendendo que grupo de risco, além do que a OMS
contempla, também se enquadram Jovens Aprendizes e PCD, o fato da necessidade da atividade in loco, ou
quem reside com pessoas do grupo de risco, considerando o estado psicológico do colaborador, mães cujos
filhos ainda não tenham retornado às atividades escolares e extremas dificuldades no trajeto casa/trabalho.
A área de Gente e Gestão e os Guardiões do Clima apoiarão no monitoramento deste protocolo visando
um retorno seguro e cauteloso dos nossos colaboradores.
Todos os ambientes estão adesivados com as informações úteis e necessárias para a sua segurança e
de todos os colaboradores.
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PROTOCOLO JURÍDICO

2.1. As recomendações do presente protocolo serão divulgadas a todos os colaboradores dos escritórios
de São Paulo e Belo Horizonte na forma de regulamento a ser disponibilizado virtualmente;
2.2.. A ciência e concordância dos colaboradores com este protocolo deverá ser registrada na área de
Gente e Gestão em documento a ser assinado;
2.3. Revisar políticas de pessoal para acomodar ausências relacionadas à saúde. As políticas devem
proteger colaboradores com alto risco devido à idade ou condições médicas subjacentes. Recomenda-se
o direcionamento a um atendimento agendado.
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