
-Certifique-se de lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com sabão após cada visita ao banheiro
-Mantenha pelo menos um metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou 
espirrando

-Certifique-se de tossir e espirrar em um lenço de rosto ou, se não houver nenhum disponível, use o 
cotovelo ou o ombro

-Evite tocar seu rosto, especialmente seus olhos, nariz e boca
-Jogue fora os lenços faciais usados imediatamente

Embora não desejemos que ninguém entre em pânico, aconselhamos que cada um de vocês tenha sempre o seu próprio 
desinfetante para as mãos, para que você possa manter as mãos limpas, especialmente nos horários de almoço e intervalo.

Fumantes, por favor, não compartilhem cigarros ou aparelhos vaping com ninguém.

Garantiremos que haja frascos adicionais de desinfetante para as mãos no escritório, na sala de almoço e no balcão da 
frente e incentivaremos todos a usá-lo com frequência. O Foreman deverá ter pelo menos 2 desinfetantes para as mãos no 
local. 1 em seus caminhões e 1 no telhado ou onde quer que a equipe se reúna para almoçar e descansar.

Essas precauções estão em vigor para ajudar a impedir a propagação deste vírus. Com a sua cooperação, poderemos fazer 
nossa parte, garantindo que não ocorram interrupções no trabalho que fazemos regularmente.

Marco Serra
Gerente de Saúde e Segurança

Memorando interno da empresa - Coronavírus (COVID-19)
13 de março de 2020

À luz dos recentes eventos mundiais em torno da disseminação do Coronavírus (COVID-19), achamos que seria melhor 
resolver o problema diretamente com nossa equipe, em vez de ter informações, relatórios ou sugestões de segunda mão 
que determinam como lidaremos com esse vírus. como um negócio.

Com as férias de março começando na próxima semana para muitas escolas, alguns de vocês podem ir embora ou podem 
ter familiares e / ou amigos e vizinhos que vão sair de férias ou você conhece alguém que retornou recentemente do 
exterior. Como tal, existem algumas precauções que cada um de vocês precisa tomar. Além disso, se você viajar de avião 
durante as férias de março, será necessário fazer o teste do vírus antes de retornar ao trabalho. Solicitaremos uma nota 
médica indicando que você foi testado e não possui o vírus COVID-19 antes de poder retornar.

Além disso, se alguém começar a desenvolver repentinamente qualquer um dos seguintes sintomas (enquanto estiver no 
local ou no escritório), será solicitado a deixar o local de trabalho / escritório imediatamente e não poderá voltar ao trabalho 
até depois de receber o check-out pelo o médico deles. Os principais sintomas deste vírus são;

-Um nariz escorrendo
-Dor de garganta
-Tosse
-Febre
-Dificuldade em respirar (em casos graves)

Aqui estão recomendações sobre higiene pessoal que ajudarão a limitar / restringir / interromper a propagação deste vírus; 
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