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O Sindepark elaborou o Guia de Recomendações para orientar 
as empresas quanto às boas práticas durante a pandemia da 
Covid-19. 

Ele contém, de maneira bem objetiva, as orientações de como os co-
laboradores devem ser treinados para reduzir ao máximo o risco de con-
taminação com o novo coronavírus, tanto deles quanto dos usuários de 
estacionamentos.

O material traz ainda informações gerais, por exemplo, como acontece 
a transmissão e duração do vírus nas superfícies.

Leia com atenção, adote todos os cuidados indicados e oriente os cola-
boradores. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer.

 
A Diretoria 



COMO ACONTECE A TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS

Por contato próximo com pessoa contaminada 

Espirro

Gotículas de saliva que podem ser liberadas 
quando você fala, beija, etc.

Tosse

Catarro

Objetos ou superfícies contaminadas, como 
chave, volante, câmbio, teclado, mesas, 
maçanetas, máquinas de cartões, copos, talheres



 PREVENÇÃO E SEGURANÇA 

Treinamento: Todos os funcionários devem ser treinados para a correta 
aplicação dos procedimentos de prevenção, higiene e a rotina de trabalho 
durante a pandemia. 

Incentivar a lavagem de mãos ou higienização 
com álcool em gel 70% antes do início do tra-
balho, após tossir, espirrar, usar o banheiro, to-
car em dinheiro, manusear alimentos cozidos, 
prontos ou in natura, manusear lixo, manusear 
objetos de trabalho compartilhados; e antes e 
após a colocação da máscara

Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com 
lenço ou com o braço, e não com as mãos

Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos 
não lavadas. 
Ao tocar, lave sempre as mãos, não sendo pos-
sível lavar, use o álcool em gel ou líquido 70%.

Evite apertos de mãos, abraços e beijos. 
Seja amigável sem o contato físico.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como 
copos, talheres, toalhas, celular. 



Higienizar com álcool em gel volante, câmbio e 
chaves. 
Para isso é necessário o uso de luvas para pro-
teção dos funcionários e usuários

Envelopar as máquinas de cartão com filme 
plástico e higienizá-las após cada uso

Contato - Orientar todos os manobristas para 
evitar tocar nos bancos, portas, janelas e de-
mais partes dos veículos; quando inevitável, es-
ses locais serão higienizados com álcool em gel 
no recebimento e na devolução do veículo.

Duração do coronavírus nas superfícies:  
g Plástico | Aço inoxidável: 03 dias 
g Papelão: 01 dia
g Cobre: 04 horas
g Aerossóis / poeiras: de 40 minutos a 
   2h30minutos



O USO CORRETO DA MÁSCARA

g Uso obrigatório de máscaras no transporte coletivo, táxis, carros por 
aplicativo e espaços públicos;

g A máscara deve cobrir o queixo, o nariz e ficar justa ao rosto;

g A máscara descartável deve ser substituída segundo recomendação 
de cada tipo e fabricante;

g A máscara caseira deve ser lavada todos os dias;

g Tire a máscara pelas alças laterais;

g Higienize as mãos antes e após o uso;

g Nunca remova a máscara para falar;

g Não toque no pano da máscara.



RECOMENDAÇÕES GERAIS

AUTOSSERVIÇOAUTOSSERVIÇO – Onde for possível incentive o usuário a estacionar, 
trancar o carro e levar a chave.

Acesso seguro de funcionários – Higienizar o ponto eletrônico biométrico 
após cada uso.

Proteção pessoal – Exigir o uso de máscaras ou protetores faciais em todos 
os ambientes de trabalho por funcionários 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.

Higiene respiratória – Orientar funcionários e clientes para que sigam a eti-
queta de tosse e higiene respiratória (cobrir tosses e espirros com lenços des-
cartáveis, jogá-los fora imediatamente e higienizar as mãos em sequência).

Alimentação – Fornecer alimentos e água potável de modo individualiza-
do. Caso a água seja fornecida em galões, purificadores ou filtros de água, 
cada um deve ter seu próprio copo. Os bebedouros de pressão de utiliza-
ção comum devem ser removidos ou lacrados.

Descarte de máscara – Indicar a funcionários e clientes os locais específi-
cos para descarte de máscaras, bem como divulgar instruções de como 
colocá-las e retirá-las com segurança, recomendando trocas periódicas, de 
acordo com as instruções do fabricante e as indicações dos órgãos sanitá-
rios e de saúde.

Limpeza – Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização 
em todos os ambientes e equipamentos, incluindo piso, estações de tra-
balho, 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.

Ar condicionado – Quando possível, evitar o uso de ar condicionado. Caso 
seja a única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, 
além de realizar a manutenção e limpeza semanais do sistema de ar condi-
cionado por meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle).



Toalhas de papel descartável – Disponibilizar nos banheiros e vestiários 
toalhas de papel descartável para enxugar as mãos.

Uniformes e roupas – Orientar os funcionários para que evitem o contato 
entre uniformes e roupas limpos com uniformes e roupas usados, manten-
do calçados longe das peças de vestuário, evitando a contaminação cruzada.

Segurança em reuniões presenciais – Determinar um responsável por reu-
nião para manipular os comandos de salas de reuniões e afins, evitando o 
compartilhamento de objetos entre participantes.

Distanciamento em filas – Sempre que possível, sinalizar preferencialmen-
te no chão ou em local visível a posição em que as pessoas devem aguardar 
na fila, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m.

Distanciamento sentado – Manter distância mínima segura entre pessoas, 
mudando a disposição de mobiliário ou alternando assentos, demarcando 
lugares que precisarão ficar vazios, e considerando não somente o dis-
tanciamento lateral, mas também o distanciamento entre pessoas em 
diferentes fileiras.

Transporte individual – O recomendado é priorizar o transporte indivi-
dual, mas, na impossibilidade de fazê-lo, redobrar os cuidados nos trans-
portes públicos, incluindo o uso do álcool em gel antes 
e depois de acessá-los e jamais tirar a máscara, 
além dos outros cuidados já citados.

Fonte: Ministério da Saúde e 
Organização Mundial da Saúde


