
Procedimentos de prevenção à Covid-19 aos
motoristas que conduzem veículos da instituição

Por favor, leia com atenção
Prezado(a) servidor(a), 

Em cumprimento às orientações do Protocolo de Biossegurança n° 1, contido na Proposta de Diretrizes para o plano de retomada de 
atividades administrativas e acadêmicas, aprovado pelo Consu, por meio da Deliberação nº 121/2020 – SAOC, de 03/09/2020, informamos 
que os motoristas condutores de veículos da Instituição deverão observar o cumprimento dos seguintes procedimentos:

O cumprimento destas orientações é imprescindível para a preservação de vidas em nossa Instituição, enquanto perdurar o estado de emergência de importância 
internacional relacionado à Covid-19. Desde já esperamos contar com a compreensão e colaboração de todos(as).

Comitê de Acompanhamento do novo Coronavírus na UFRRJ

Proteja-se e ajude a combater a Covid-19!
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1 - Atendimento com 
agendamento prévio

2 - Capacidade de lotação dos veículos 
reduzida a 50%, a fim de evitar aglomeração

3 - Os motoristas devem fazer uso 
obrigatório de máscara durante 

toda a viagem

4 - Manter as janelas abertas para 
melhor circulação do ar ao longo 
do percurso das viagens. Evitar o 

uso de ar-condicionado

5 - Ao entrar no veículo, higienizar as mãos 
com álcool 70º INPM

6 - Providenciar uma lixeira (resíduo 
comum) no interior do veículo para o 

descarte do lenço descartável

7 - Evitar tocar boca, nariz 
e olhos com as mãos não 

higienizadas

8 - Providenciar dispensadores de 
álcool 70% no interior dos veículos

9 - Todos os passageiros e motoristas 
devem proceder com higiene das mãos 
com água e sabonete líquido ou álcool 
70% sempre que chegar no seu destino

10. Providenciar higienização de todas as superfícies internas 
dos veículos após a realização do transporte da seguinte 
forma: utilizar álcool 70% líquido ou solução de água 
sanitária com um pano multiuso descartável nas superfícies 
mais tocadas pelo passageiro como maçanetas (externa e 
interna) da porta, dispositivos que acionam a abertura e 
fechamento dos vidros, apoio de braço, banco, bem como o 
volante, painel do veículo, etc.


