
Procedimentos de prevenção à COVID-19
nas atividades de fiscalização de obras essenciais

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

Em cumprimento às orientações do Protocolo de Biossegurança n° 10, 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 procedimentos a serem observados durante as atividades de fiscalização de obras essenciais serão os seguintes:

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 - Evitar visitas desnecessárias 
aos canteiros de obras neste 

período, diminuindo o fluxo de 
pessoas na obra

2 - Os trabalhadores 
terceirizados devem seguir os 
procedimentos de segurança 

da instituição

3 - Os ambientes de trabalho, que 
não estão a céu aberto, devem ser 

mantidos ventilados, com a retirada 
de barreiras que impeçam a 

circulação de ar, observadas as 
normas de segurança

4 - Reuniões devem ser feitas 
ao ar livre, com distância física 
de 2 m entre os participantes

5 - Manter distanciamento físico 
de 2m nas frentes de serviços e 

nos ambientes fechados

6 - No transporte dos servidores com 
viaturas institucionais para as atividades 

de fiscalização, deve ser respeitado o 
Protocolo 02 (item 2.2) contida na 

supracitada proposta de diretrizes para o 
plano de retomada

7 - Ferramentas, máquinas, materiais e 
equipamentos de uso manual devem ser 
individualizados, limpos e higienizados, 
antes e após a execução dos trabalhos

8 - Deve ser restrita a entrada e circulação de 
pessoas que não trabalham no canteiro de obras. 
O acesso de fornecedores de materiais deve ser 

ao ambiente delimitado para descarga e deve 
durar o menor tempo possível. A essas pessoas 

devem ser oferecidas condições para a 
higienização das mãos com água e sabão ou 

álcool 70%, antes de adentrar a área de descarga
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