FIBRASA SAÚDE
Prevenção contra o Corona Vírus

Fibrasa Saúde
Estamos passando por uma pandemia e gostaríamos de informar as maneiras de prevenção.
Lembrando a todos que nossa indústria segue padrões de BPF e IFS, temos o hábito de higienizar as
mãos e utilizar EPI’S esta ação nos deixa mais protegidos diante do cenário atual.
Buscando maior assertividade de prevenção, disponibilizamos álcool gel em pontos estratégicos da
fábrica e do escritório.
Com estas ações temos convicção que nossa regra de ouro da segurança será atendida, pois aqui todos
nós cuidamos um dos outros e nos permitimos ser cuidados.

Fibrasa Saúde
E mais uma ação de prevenção a Fibrasa está fornecendo máscaras para todos seus funcionários. O uso
desta proteção é obrigatória e será fiscalizada.
Nosso foco será a eliminação da contaminação por gotícula de saliva e para isso, você terá que usá-la
desde a saída da sua casa até seu retorno retirando apenas para refeições, horário do café ou quando
estiver sozinho(a).
Todos nós somos responsáveis por nossas ações e nesse momento é fundamental seguir as orientações,
evitando aglomerações e seguindo o isolamento social, contamos com todos vocês para que sigam o
roteiro: Casa – Trabalho – Trabalho – Casa, só assim venceremos o vírus.

Manual de utilização
1. O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, amigos e outros.
2. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a máscara.
3. Faça a imersão da máscara em um recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30
minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte água sanitária para 50 partes de água
(Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável).
4. Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão.
5. A máscara deve estar seca para reutilização.
6. Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em saco plástico.

7. Troque a máscara a cada turno ou sempre que apresentar sujidade ou umidade. Descarte o par de
máscara na segurança do trabalho a cada 4 dias de uso ou sempre que apresentar sinais de
deterioração ou funcionalidade comprometida, o Setor de Segurança do trabalho, fornecerá um
novo conjunto
Atenção:
O uso das máscaras caseiras não substitui o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização
das mãos visando interromper o ciclo da COVID-19.

Ações para prevenção
do Corona Vírus
Fibrasa S/A

Medidas de Controle
Diante do cenário de pandemia do Novo Corona Vírus, a FIBRASA preocupada em manter a segurança de
nossos colaboradores está realizando as seguintes ações:


Realização de DDS’s e apoio da equipe da CIPA para orientações preventivas sobre o COVID -19.



Divulgação de informação sobre hábitos seguros, prevenção e identificação de sintomas nos quadros de
aviso, TV, listas e meios eletrônicos da empresa.



Um template com as informações sobre o COVID 19, sintomas e prevenção foi divulgado em pontos
estratégicos da fábrica e via lista de transmissão no Whats app, onde temos mais de 200 colaboradores
cadastrados.



Reforço na limpeza e na higienização das áreas comuns (maçanetas, mesas, cadeiras, etc) e nos ônibus a
cada troca de turno.



Inclusão de dispenser com álcool em pontos estratégicos e nos ônibus da empresa.



Aquisição de vacinas contra Influenza (quadrivalente) para realização de campanha de vacinação in
company, que serão disponibilizadas gratuitamente aos colaboradores. Prevista para a primeira quinzena
de abril.



Visitas externas e circulação de terceiros na fábrica estão suspensas.



Eventos com aglomeração de pessoas foram cancelados.

Medidas de Controle
▶

Adotamos um check list de saúde na portaria para os motoristas e ou terceiros que por ventura precisarem
entrar na fábrica, e os mesmos serão orientados pela portaria em relação aos pontos de higienização na
expedição e no posto fiscal.

▶

Redução das mesas e cadeiras no refeitório e mudança no layout (apenas 10 mesas e 10 cadeiras individuais)
para evitar que pessoas sentem juntas e evitarmos aglomerações.

▶

Substituições de reuniões presenciais para videoconferências.

▶

Isolamento da área de lazer, sendo proibida a permanência no local.

▶

Orientação para os colaboradores não se sentarem juntos nos ônibus.

▶

Garrafas de café ficarão disponíveis ao lado de fora e em horários restritos para evitar aglomerações.

▶

Liberação imediata dos empregados com mais de 60 anos, por serem mais suscetíveis aos efeitos da doença;
assim como gestantes e pessoas identificadas como grupo de risco.

Aglomeração nos Vestiários
Á partir de hoje pedimos que não façam aglomerações nos vestiários.
A equipe do SESMT realizará as orientações para conscientização nos horários de maior movimento e
uma equipe realizará as fiscalizações constantes.

Atenção
Como ação de prevenção, neste momento de pandemia do COVID-19, pedimos que não haja ponto de
aglomeração desnecessário.
Temos percebido que a área do café, tem funcionado como um ponto, então vamos mudar nosso hábito
mantendo á distância de 2 metros de cada pessoas e com isso cada um se cuida e cuida do outro.
Orientamos reduzir o tempo de permanecia no café.

Manter Distância
Como uma das medidas de segurança adotadas pela Fibrasa estamos nos educando para manter a
distância recomendada pelo Ministério da Saúde de no mínimo 2 metros entre nós.

Para isso distribuímos nas áreas da fábrica, banheiros. Bancos e demais áreas em comum marcações de
distância. Solicitamos que só fiquem onde está autorizada a permanência.

Círculos Amarelos indicam distância recomendada em lugares abertos
Círculos Vermelhos indicam proibida a permanência.
Círculos Verdes indicam permanência autorizada

Isolamento da área de lazer.

Mudança no layout do
refeitório e distribuição
de cartazes nos ônibus.

Dispenser de álcool em pontos
estratégicos e de grande circulação.

Cartazes informativos e apoio da equipe de
CIPA para orientações aos colaboradores.

