
Protocolo interno para 
prevenção do Covid-19

Como integrante da equipe da Mais Previdência, desde o dia 18 de março, está 
trabalhando em esquema home office ou plantão devido à atual pandemia de Covid-19, 
não é mesmo? 

Com o intuito de aumentar a proteção de todos em um momento tão complicado da 
doença como o atual em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi criado este protocolo interno 
para prevenção do novo Coronavírus. Portanto, pedimos que leia este documento na 
íntegra e siga as suas instruções à risca. 

Juntos, podemos e vamos vencer, desde 
que cada um faça a sua devida parte! 

CASO TENHA CONTATO COM ALGUMA PESSOA COM SUSPEITA DE ESTAR 
COM COVID-19 OU QUE JÁ TESTOU POSITIVO PARA A DOENÇA:

Imediatamente, comunique este fato à empresa, inclusive, informando 
a data que isso ocorreu e quando e com quem da equipe da Mais 
Previdência você teve contato nos últimos 7 dias. Além disso, você 
precisa ficar em quarentena de, no mínimo, 14 dias, e aguardar para 
ver se terá sintomas da doença ou não. Ou seja, você deverá cumprir 
a sua jornada de trabalho exclusivamente em casa durante este 
período e, caso apresente qualquer sintoma (febre, tosse seca, coriza 
e/ou dor de garganta), procure um médico e mantenha seu superior 
informado!

CASO TENHA TESTADO POSITIVO PARA O COVID-19:
Imediatamente, comunique este fato à empresa, inclusive, informando a data que o exame foi 
realizado e quando e com quem da equipe da Mais Previdência você teve contato nos últimos 14 
dias. Além disso, você precisa ficar em isolamento social de, no mínimo, 14 dias, assim como todas 
as pessoas que moram com você. Ou seja, se o médico que lhe atendeu avaliar que está apto para 
trabalhar, você deverá cumprir a sua jornada exclusivamente de casa durante este período. Mas, 
caso a decisão médica seja lhe dar um atestado médico, favor respeitá-lo por completo e enviá-lo 
por e-mail ao setor de RH até um dia depois do seu recebimento.



CASO NÃO SE ENQUADRE NOS CASOS ACIMA E, REALMENTE, PRECISE IR À 
SEDE DA MAIS PREVIDÊNCIA:

Antes de sair de casa: meça a sua temperatura com termômetro e, caso estiver igual ou acima de 
37,5ºC, não vá trabalhar e procure um médico, além de comunicar de imediato ao seu superior. 

*Siga o mesmo procedimento, caso apresente outros sintomas do Covid-19, como tosse seca, coriza e/ou dor de 
garganta.

No caminho para a empresa: use máscara o tempo todo e dê preferência por opções de transporte 
seguras, sem aglomeração de pessoas, como seu carro próprio ou serviço do 99 App disponibilizado 
pela empresa. Além disso, procure higienizar as mãos com álcool em gel sempre que encostar em 
algo.
     
Na empresa: siga diretamente para o banheiro, onde deve lavar as mãos com água e sabão e fazer 
a troca da sua máscara. Após isso, bata o ponto de entrada e, novamente, higienize as suas mãos. 
A máscara que usou no caminho deve ser colocada em saco plástico e devidamente higienizada 
ao voltar para casa. Atenção! O uso da máscara é obrigatório durante toda a jornada de trabalho e, 
antes de fazer uso de computador, telefone e/ou impressora, os higienize com álcool em gel. Além 
disso, caso encontre com algum colega de trabalho, sempre mantenha a distância de segurança de, 
no mínimo, 2 metros, e não compartilhem quaisquer objetos, papeis e outros utensílios.

No caminho de volta para casa: novamente, troque a sua máscara por uma limpa antes de sair da 
sede da empresa e lave as mãos com água e sabão para o bater o ponto de saída. E, mais uma vez, 
opte por um transporte seguro, sem aglomeração de pessoas, como seu carro próprio ou serviço 
do 99 App disponibilizado pela empresa. Além disso, procure higienizar as mãos com álcool em gel 
sempre que encostar em algo até chegar em casa.

Ao chegar em casa: ainda na porta, retire os sapatos, que devem ser deixados em área com boa 
circulação de ar e exposição ao sol por pelo menos 12 horas. Na sequência, retira suas roupas com 
cuidado e já providencie a lavagem. Em seguida, retire sua máscara pelas hastes e a coloque de 
molho em água sanitária ou sabão, juntamente com as outras duas que usou durante o dia. Pronto, 
agora, tome um banho e, só depois, tenha algum contato próximo com os seus familiares.

Em todas as situações de aviso listadas neste protocolo, você deve comunicar a sua atual condição 
ao Fernando Dias, Diretor de Administração e Benefícios da Mais Previdência, por e-mail e telefone:  
f.dias@maisprevidencia.com e (31) 99966-1520.

Dúvidas sobre como utilizar e higienizar as máscaras? Então, clique aqui! 

Agora, se deseja mais informações de como pode fazer sua parte na luta contra o Covid-19? Então, 
clique aqui! 

Contamos com você!

https://maisprevidencia.com.br/noticias/covid-19-mais-previdencia-presenteia-equipe-com-kit-personalizado-de-mascaras/
https://maisprevidencia.com.br/noticias/covid-19-mais-previdencia-presenteia-equipe-com-kit-personalizado-de-mascaras/
https://maisprevidencia.com.br/noticias/covid-19-saiba-como-fazer-sua-parte/

