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INTRODUÇÃO

Este documento relaciona as diretrizes para 
prevenção ao COVID-19 estabelecidas pela 
Fundição Sideral desde março/2020, em 
conformidade com a legislação em vigor sobre 
o assunto.

O objetivo deste documento é minimizar o 
impacto dessa pandemia, conscientizando seus 
colaboradores e prestadores de serviço e 
identificando oportunamente os casos suspeitos 
de contágio por COVID-19.

Na medida em que novas instruções são 
recebidas das autoridades e obtivermos maiores 
informações sobre a pandemia, este documento 
será devidamente atualizado.

É responsabilidade de todos os colaboradores 
da Fundição Sideral se informarem sobre este 
protocolo e segui-lo. O cumprimento é 
obrigatório, não opcional.

O cumprimento deste protocolo é obrigatório.

É responsabilidade de cada colaborador conhecê-
lo, cumpri-lo e informar imediatamente à equipe 
de Segurança do Trabalho, no caso de observar 
qualquer violação.

É responsabilidade de cada gestor e/ou líder da 
empresa educar os demais e fazer com que cumpra 
este protocolo.

Todas as pessoas que prestam serviços em nossas 
dependências também devem conhecer o 
protocolo e aderir às medidas definidas.
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CONTEXTO

O COVID-19 é, antes de tudo, um DESAFIO EM ESCALA GLOBAL.

Todos DEVEM AGIR AGORA. Agir depois, pode trazer graves consequências.

Na Fundição Sideral declaramos como prioridade a SEGURANÇA E SAÚDE dos nossos 

colaboradores e prestadores de serviços.

Entendemos que temos a responsabilidade de CONTINUAR PRODUZINDO NOSSOS 

PRODUTOS que são necessários para a indústria, mas, com muita RESPONSABILIDADE E 

ATENÇÃO aos cuidados preconizados pelas autoridades competentes.
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COMITÊ DE CRISE

• Daniel de Castro Andrade Soares

Superintendência

• Angélica Rodrigues dos Santos

Gerência de Marketing

• Osvaldo Raimundo Gonçalves

Gerência de Logística

• Carlos Chesma Campos

Supervisão de Recursos Humanos

• Ênnela Corradi Gomes

SESMT

Objetivos

Zelar pelo cuidado, saúde e bem estar dos 

colaboradores e prestadores de serviços da 

empresa.

Colaborar para evitar e/ou diminuir a 

proliferação do COVID-19.

Facilitar a continuidade operativa dos 

negócios, dado o papel relevante dos nossos 

produtos para a indústria brasileira.



O que sabemos sobre o 

COVID-19?



INFORMAÇÕES SOBRE O COVID-19

O que é COVID-19?

É uma doença infecciosa causada pelo corona vírus, descoberta 

recentemente. Tanto o novo vírus quanto a doença eram desconhecidos 

antes do surto em Wuhan (China), divulgado em dezembro/2019.  

O que são os corona 

vírus?

É uma extensa família de vírus que podem causar doenças em animais e 

humanos. Nos humanos, sabe-se que vários corona vírus causam 

infecções respiratórias que variam de um resfriado comum a doenças 

mais graves.

Existe vacina contra 

o COVID-19.

AINDA NÃO. Existem estudos e testes de vacinas em desenvolvimento, 

mas no momento, o foco deve ser a PREVENÇÃO.



SINTOMAS DO COVID-19

ATENÇÃO!

Em casos mais graves a pessoa pode 

sentir dificuldade para respirar.

Casos que apresentarem este sintoma 

devem ser encaminhados ao hospital 

ou serviço de saúde.

Em alguns casos pessoas infectadas são assintomáticas, 

ou seja, não apresentam nenhum sintoma da doença. Por 

isso a importância da PREVENÇÃO.



FORMAS DE TRANSMISSÃO DO COVID-19

A transmissão acontece de uma pessoa infectada pelo vírus, com ou 

sem sintomas, para outra pessoa por meio de:
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SITUAÇÕES A SEREM AVALIADAS

Situação # 1 – Sintomas de doenças 

respiratórias

Situação # 2 – “Caso confirmado” 

(resultado positivo no teste de COVID-

19)

Situação # 3 – Contato com um “caso 

confirmado” (resultado positivo no 

teste de COVID-19)

• Apresenta febre (acima de 37,5°).

• Apresenta pelo menos um sintoma 

adicional: tosse seca, falta de ar, dor ao 

engolir líquidos ou alimentos, dor ou 

desconforto muscular.

• Resultado positivo em um dos testes de 

COVID-19.

• Teve contato por mais de 15 minutos, 

frente a frente, a menos de 1 metro de 

distância sem máscara.

• Compartilhou espaço fechado 

(escritórios, salas de reunião) sem 

ventilação por 2 horas ou mais.

• Vive no mesmo local ou passou a noite 

no mesmo lugar que o “caso 

confirmado”.

• Compartilhou um transporte fechado a 

menos de 1 metro de distância.

• Prestou assistência a um “caso 

confirmado” sem EPI.

• Apresenta qualquer um dos sintomas da 

doença.

CONCLUSÃO: Pessoa é efetivamente 

um “caso suspeito”.

CONCLUSÃO: Isolamento social e 

acompanhamento médico.

CONCLUSÃO: Pessoa é considerada 

um “contato de alto risco”.



AÇÕES APÓS AVALIAÇÃO DAS SITUAÇÕES

Caso Suspeito Caso Confirmado Contato de Alto Risco

• Afastar imediatamente o funcionário de 

suas atividades.

• Encaminhar imediatamente para 

atendimento médico no hospital ou 

unidade de saúde.

• Acompanhar diagnóstico através de 

contato telefônico com o funcionário 

ou familiar.

• Afastar imediatamente o funcionário das 

suas atividades.

• Acompanhar tratamento através de 

contato telefônico com o funcionário ou 

familiar.

• Orientá-lo sobre a importância de fazer 

o tratamento indicado pela autoridade 

médica e como proceder a quarentena.

• Desinfectar o local de trabalho do 

funcionário.

• Identificar possíveis contatos com o 

funcionário que podem ter sido 

contaminados.

• Afastar imediatamente o funcionário das 

suas atividades.

• Fazer exame sorológico ou PCR para 

diagnóstico do COVID-19, de acordo 

com orientação do Médico do Trabalho.

CONCLUSÃO: Se o diagnóstico for negativo, 

o funcionário apresenta um relatório 

médico e pode retornar ao trabalho. Se o 

diagnóstico for positivo, tratar como “caso 

confirmado”. 

CONCLUSÃO: Se identificado alguém que 

possa ter tido contato com o funcionário 

sem proteção, tratar como “contato de alto 

risco”. Após tratamento e de posse de 

relatório médico, o funcionário pode 

retornar ao trabalho.

CONCLUSÃO: Se o diagnóstico for negativo, 

o funcionário apresenta um relatório 

médico e pode retornar ao trabalho. Se o 

diagnóstico for positivo, tratar como “caso 

confirmado”. 



COMO PROCEDER A QUARENTENA

• Não saia de casa, não receba visitas, não faça ou participe de 

eventos sociais, como festas e reuniões.

• Mantenha distância segura de 1 metro de outros membros da 

sua casa quando da companhia deles.

• Se possível, ocupe um quarto sozinho, com janela para manter 

a ventilação frequente.

• Se possível, limite espaços comuns com os membros da sua 

casa.

• Realize higiene frequente das mãos com água e sabão.

• Não compartilhe itens de higiene pessoal, alimentos, copos, 

pratos ou talheres com os outros moradores da casa.

• Mantenha ambientes limpos e ventilados.

• Limpe e desinfete com frequência mesas, cadeiras, banheiros e 

superfícies que você tem contato diariamente.

• Use a máscara corretamente.

• SIGA RIGOROSAMENTE TODAS AS ORIENTAÇÕES 

DO SEU MÉDICO.



COMUNICAÇÃO INTERNA DE CASOS CONFIRMADOS

Comunicar a todos na empresa sobre a situação, de maneira clara e transparente, 

resguardando a identidade das pessoas afetadas.

Reforçar o cumprimento deste protocolo e a importância de todas as pessoas que 

trabalham na empresa na prevenção da transmissão do COVID-19.

Reiterar que a empresa está tomando as medidas preventivas cabíveis, de acordo com as 

recomendações das autoridades competentes.

Reforçar que estamos monitorando o estado de saúde das pessoas confirmadas ou em 

isolamento domiciliar preventivo.

Reforçar que qualquer dúvida ou comunicação de sintomas deve ser feita ao setor de 

Segurança do Trabalho, no ramal 4512.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS



REUNIÕES GERENCIAIS E OPERACIONAIS



CUIDADOS COM PESSOAS DO GRUPO DE RISCO

• Identificação dos trabalhadores do grupo 

de risco.

• Encaminhamento dos casos mais graves 

para afastamento pelo INSS.

• Promoção do trabalho remoto, quando 

possível.

• Monitoramento dos trabalhadores com 

mais de 60 anos e enquadrados no grupo 

de risco pelo Médico do Trabalho.

Grupo de Risco

Pessoas com 60 anos ou mais ou que apresentem 

condições clínicas de risco para desenvolvimento de 

complicações do COVID-19 conforme a seguir:

• Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência 

cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de 

arritmias, hipertensão arterial sistêmica 

descompensada);

• Pneumopatias graves ou descompensadas 

(dependentes de oxigênio, portadores de asma 

moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica 

– DPOC);

• Imunodeprimidos;

• Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 

4 e 5);

• Diabéticos (conforme juízo clínico);

• Gestantes de alto risco.



CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

A Fundição Sideral, juntamente com o SESI-Itaúna, promoveu em maio/2020 a campanha de Vacinação 

contra a Gripe, disponibilizando vacinas a preço simbólico para aplicação em suas dependências, facilitando 

o acesso e adesão de seus funcionários.

Divulgação da Campanha



CONTROLE DE ACESSO ÀS PLANTAS E INSTALAÇÕES

Funcionários

(Sideral e terceiros 

fixos)

Verificar temperatura de todos os funcionários com termômetro digital sem contato antes 

de adentrarem na empresa.

Funcionário que apresentar febre (temperatura acima de 37,5°) será encaminhado para o 

posto de saúde do seu bairro pelo setor de Segurança.

Garantir que todos os funcionários estejam usando corretamente a máscara.

Funcionário sem máscara não poderá entrar na empresa e o Porteiro deve notificar o setor 

de RH.

Terceiros, 

Fornecedores e 

Motoristas

Verificar temperatura de terceiros, fornecedores e motoristas com termômetro digital sem 

contato antes de adentrarem na empresa.

Pessoa que apresentar febre (temperatura acima de 37,5°) não poderá adentrar na empresa 

e o setor de Logística deve ser comunicado imediatamente.

Garantir que terceiros, fornecedores e motoristas estejam usando corretamente a máscara.

Pessoa sem máscara não poderá entrar na empresa e o Porteiro deve notificar o setor de 

Logística.

Clientes e demais 

Visitantes

Verificar temperatura do visitante com termômetro digital sem contato antes de adentrar na 

empresa.

Pessoa que apresentar febre (temperatura acima de 37,5°) não poderá adentrar na empresa 

e o setor que receberá a visita deve ser comunicado imediatamente.

Garantir que os visitantes estejam usando corretamente a máscara.

Pessoa sem máscara não poderá entrar na empresa e o Porteiro deve notificar o setor que 

receberá a visita.



ACESSO E DIVULGAÇÃO DE INFORMÇÕES

❶ O que é o COVID-19, sintomas e formas de transmissão.

❷ Formas de prevenção ao COVID-19.

❸ Probabilidade de contágio.

❹ Etiqueta respiratória e uso obrigatório de máscara.

❺ Higienização correta e frequente das mãos.

❻ Não compartilhamento de toalhas, talheres ou produtos de uso pessoal.

❼ Evitar tocar boca, nariz, olhos e rosto com as mãos.

❽ Cobrir o rosto com o braço ao tossir ou espirrar.

❾ Como proceder no caso de apresentar sintomas.

❿ Como proceder corretamente ao isolamento social (quarentena).

A informação e o conhecimento são as principais armas contra o COVID-19. 

Por isso, a Fundição Sideral disponibiliza informações, orienta e treina seus 

colaboradores e prestadores de serviço sobre os seguintes tópicos:

Canais de 

comunicação 

utilizados pela 

Fundição Sideral:

e-mail, cartazes, 

banners, folders, 

reuniões e 

treinamentos 

(respeitando as regras 

de distanciamento 

seguro e uso de 

máscara).



USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS

Além dos setores produtivos onde já era obrigatório o uso de Máscaras de Proteção (EPI), a 

Fundição Sideral forneceu aos seus funcionários Máscaras de Tecido e tornou obrigatório o uso  

nas seguintes situações:

Trajeto de ida e volta para a casa no transporte fornecido pela empresa.

Serviços administrativos durante toda jornada de trabalho.

Trânsito nas dependências da empresa, sejam funcionários, terceiros ou visitantes.
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Todos os banheiros da Fundição Sideral são 

dotados de água corrente, sabão e papel 

toalha e além disso, foi disponibilizado álcool 

em gel 70% conforme abaixo:

Portarias e Recepção.

Salas administrativas.

Espaços de uso comum.
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Em todos os banheiros foram afixados cartazes 

explicando como lavar as mãos corretamente.



ESPAÇOS COMUNS

Vestiários e Banheiros Refeitórios / Restaurante
Cartão de Ponto / Hall do 

Almoxarifado

• Orientação sobre espera com 

distanciamento seguro quando houver 

alguém no lavatório e mictório.

• Orientação sobre a ordem da 

desparamentação de vestimentas e 

equipamentos, de modo que o último 

equipamento a ser retirado seja a 

máscara.

• Orientação sobre a higienização correta 

das mãos antes e depois de entrar nos 

vestiários e banheiros.

• Aumento da periodicidade da limpeza e 

desinfecção.

• Aumento da frequência da remoção 

dos resíduos.

• Disponibilização de álcool em gel 70%.

• Orientação sobre higienização correta 

das mãos antes e depois das refeições.

• Demarcação de locais para assento nos 

bancos (Matriz). 

• Maior distanciamento entre as mesas e 

redução de 4 para 2 cadeiras por mesa 

(Filial).

• Orientação sobre proibição do 

compartilhamento de copos, talheres e 

utensílios de uso pessoal.

• Aumento da quantidade de horários 

para as refeições e escalas com 

quantidade de pessoas para manter o 

distanciamento seguro.

• Eliminação do autosserviço (Filial).

• Aumento da periodicidade da limpeza e 

desinfecção.

• Disponibilização de álcool em gel 70%.

• Orientação sobre o distanciamento 

seguro de 1 metro ao aguardar para 

marcar o cartão ou buscar material no 

Almoxarifado.

• Orientação sobre o uso obrigatório de 

máscara ao aguardar no cartão de 

ponto ou Hall do Almoxarifado.

• Demarcação do piso do Hall do 

Almoxarifado com pontos de espera.

• Disponibilização de álcool em gel 70% 

no Hall do Almoxarifado.



LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS COMUNS

A Fundição Sideral informou ao seu prestador de serviços de limpeza sobre a Portaria Conjunta nº 20, de 18 

de junho de 2020, repassando as seguintes orientações:

❶ Aumento da periodicidade de limpeza e desinfecção dos vestiários e banheiros.

❷ Aumento da periodicidade de retirada dos resíduos dos banheiros.

❸ Aumento da periodicidade de limpeza e desinfecção dos refeitórios.

❹ Implantação de limpeza e desinfecção de superfícies de uso comum, maçanetas de portas, trancas de 

janelas, interruptores de luz, corrimãos, mesas e cadeiras coletivas.

❺ Aumento da periodicidade de limpeza e desinfecção dos bebedouros industriais.

❻ Utilização de produtos para desinfecção conforme orientação da Vigilância Sanitária.

❼ Apresentação de registro documental das limpezas e desinfecções realizadas.

❽ Treinamento de seus colaboradores informando sobre o COVID-19, uso obrigatório de máscara, 

higienização correta das mãos, ações preventivas ao COVID-19 e uso correto dos EPI’s.

❾ Disponibilização de álcool em gel 70% para seus funcionários e EPI’s adequados para desinfecção 

conforme orientação da Vigilância Sanitária.



TRANSPORTE FORNECIDO PELA EMPRESA

A Fundição Sideral informou aos seus prestadores de serviços de 

transporte sobre a Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, 

repassando as seguintes orientações:

❶ Os ônibus devem ser higienizados antes e depois de cada trajeto.

❷ Manter a ventilação natural dentro dos ônibus (janelas abertas). 

❸ Disponibilizar álcool em gel 70% para os motoristas higienizarem 

frequentemente as mãos

❹ Os Motoristas devem obrigatoriamente usar máscara. 

❺ Somente funcionários usando máscara poderão embarcar nos ônibus 

e o uso da máscara deve ser contínuo em todo trajeto.

❻ Os Motoristas devem orientar a descida do ônibus que deve ser feita 

em ordem pré-estabelecida, começando pelos passageiros mais a frente 

até os de trás, mantendo a distância de 1 metro entre as pessoas.

A Fundição Sideral informou também aos funcionários a

obrigatoriedade do uso de máscaras dentro dos ônibus.



Protocolo para Retorno ao 

Trabalho Pós Isolamento



RETORNO AO TRABALHO PÓS ISOLAMENTO

Casos Confirmados
Poderão retornar ao trabalho a partir do 15°

após cessarem todos os sintomas.

Casos Suspeitos

Poderão retornar ao trabalho a partir do 15°

dia após início da quarentena, caso não 

tenham apresentado sintomas. Apresentando 

os sintomas, devem ser diagnosticados e 

seguir as orientações médicas.

Contatos de Alto 

Risco

Poderão retornar ao trabalho a partir do 15°

dia após início da quarentena, caso não 

tenham apresentado sintomas. Apresentando 

os sintomas, devem ser diagnosticados e 

seguir as orientações médicas.

Em todos os casos a 

condição de retorno 

deve ser formalmente 

definida por um 

médico ou autoridade 

sanitária. Esse 

documento formal 

deve ficar arquivado 

no prontuário médico 

do colaborador.



Canais de Comunicação



DÚVIDAS OU NOTIFICAÇÃO DE CASOS / SUSPEITAS

(37) 3249-4512 – Setor de Segurança Matriz

(37) 3249-4508 – Setor de RH Matriz

(37) 3271-7732 – Setor de Segurança Filial

(37) 3271-7723 – Setor de RH Filial

ambulatorio@fundicaosideral.com.br – Setor de Segurança Matriz

rh@fundicaosideral.com.br – Setor de RH Matriz

seguranca1f2@fundicaosideral.com.br – Setor de Segurança Filial

rh3f2@fundicaosideral.com.br – Setor de RH Filial

mailto:ambulatorio@fundicaosideral.com.br
mailto:rh@fundicaosideral.com.br
mailto:seguranca1f2@fundicaosideral.com.br
mailto:rh3f2@fundicaosideral.com.br


Evidências das Ações 

Implantadas



REGISTRO DE EVIDÊNCIAS

As evidências das 

ações tomadas serão 

registradas através de 

fotografias, e-mails 

enviados e listas de 

presença e arquivadas 

em meio físico no 

setor de Segurança ou 

meio eletrônico no 

servidor na pasta da 

Segurança.



APROVAÇÕES

José Maurício Andrade Soares

Diretor Presidente

Daniel de Castro Andrade Soares

Superintendente


