Updated Jobsite COVID-19 Guidelines
March 27th, 2020
In light of the everchanging policies coming from all levels of Government, the following are our
updated guidelines which apply to all project sites effective immediately. We are directing all employees
to take all necessary precautions to minimize the risks of COVID-19 transmission and illness.
This includes:
• There should be no more than 10 people on a roof at a given time under any circumstances.
• Where possible employees should maintain a distance of 2 metres apart from each other and it is
strongly recommended that each employee on a roof wear a Mask.
• Foreman will be required to post signage that limits the number of people on a jobsite to 10 or less (To
be supplied).
• We will reduce in-person meetings and other gatherings and request that GC's and/or owners hold site
meetings in open spaces or outside.
• We will work with our washroom facility supplier to increase the sanitation conditions of portable
toilets located on a given site and ensure that each has a proper handwashing station and/or hand
sanitizing area.
• Daily washroom checks are to be conducted by each Foreman. Any issues are to be reported to the
office, Site Superintendent or Project Manager immediately.
• Foreman are to confirm their crew members working on site and update the Site Superintendent and/or
Project Manager daily.
• All common areas and surfaces should be cleaned at the end of each day. Examples include
washrooms, power switches on tools and machinery, Truck door and equipment handles.
• Anyone with COVID-19 like symptoms such as sore throat, fever, sneezing, or coughing must selfisolate at home for 14 days.

Diretrizes atualizadas do COVID-19 para o local de trabalho
27 de março de 2020
À luz das políticas em constante mudança provenientes de todos os níveis do governo, a seguir,
apresentamos nossas diretrizes atualizadas que se aplicam a todos os locais do projeto em vigor
imediatamente. Estamos instruindo todos os funcionários a tomar todas as precauções necessárias para
minimizar os riscos de transmissão e doenças do COVID-19.
Isso inclui:
• Não deve haver mais de 10 pessoas no telhado em um determinado momento, sob nenhuma
circunstância.
• Sempre que possível, os funcionários devem manter uma distância de 2 metros um do outro e é
altamente recomendável que cada funcionário no telhado use uma máscara.
• O Foreman será obrigado a postar sinalização que limite o número de pessoas no canteiro de obras a
10 ou menos (a ser fornecido).We will reduce in-person meetings and other gatherings and request that
GC's and/or owners hold site meetings in open spaces or outside.
• Trabalharemos com nosso fornecedor de instalações sanitárias para aumentar as condições de
saneamento de banheiros portáteis localizados em um determinado local e garantir que cada um tenha
uma estação de lavagem de mãos e / ou área de higienização das mãos.
• As verificações diárias do banheiro devem ser conduzidas por cada capataz. Quaisquer problemas
devem ser relatados ao escritório, superintendente do local ou gerente de projeto imediatamente.
• O encarregado deve confirmar a tripulação que trabalha no local e atualizar o superintendente do local
e / ou o gerente do projeto diariamente.
• Todas as áreas e superfícies comuns devem ser limpas ao final de cada dia. Exemplos incluem
banheiros, interruptores de força em ferramentas e máquinas, portas de caminhões e puxadores de
equipamentos.
• Qualquer pessoa com sintomas do tipo COVID-19, como dor de garganta, febre, espirros ou tosse,
deve se auto-isolar em casa por 14 dias.

