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Maceió, 19 de março de 2020.

INFORMATIVO
Informativo 11/2020
Ref. Orientações para prevenção do Covid-19
Prezados (as) Associados (as),
Conforme amplamente divulgado nas últimas semanas, estamos enfrentando a pandemia do
coronavírus (COVID-19) e a fim de evitar o alastramento da doença em nosso país, devemos
tomar medidas de prevenção constante, inclusive em nossos estabelecimentos, os quais
possuem fluxo diário intenso de carros e pessoas.
Dessa forma, enviamos algumas orientações que devem ser repassadas aos nossos
funcionários e colaboradores com o intuito de aumentar a higienização das áreas comuns dos
postos e de nossos materiais de trabalho; evitando, assim, a proliferação e contaminação pelo
vírus.
– Disponibilizar água, sabão e álcool em gel 70% próximo à estação de trabalho dos
colaboradores, orientando que estes realizem a higienização das mãos com frequência;
– Evitar contato próximo com clientes e aglomerações, higienizando as mãos sempre que
entrar em contato com a chave do veículo e logo após finalizar o abastecimento; máquinas
de cartão também devem ser higienizadas após o abastecimento e uso pelo cliente;
– Repassar aos empregados as orientações de segurança para não compartilharem objetos
de uso pessoal, evitarem tocar os olhos, nariz e boca, cobrirem a boca e o nariz com a dobra
do cotovelo ou lenço descartável ao tossir ou espirrar;
– Deve-se aumentar a frequência da limpeza das áreas comuns dos postos de combustíveis
como: estações de trabalho, refeitórios, mesas, vestiários, banheiros, pisos, corrimão e
maçanetas, com a higienização sendo realizada diariamente;
– Caso algum funcionário apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou dificuldade
respiratória, devemos orientá-lo a procurar imediatamente a rede pública de saúde,
evitando contato físico com outras pessoas.
Atenção! O uso de máscara de proteção fácil só é obrigatório para as pessoas que
apresentarem sintomas de gripe. Porém, caso o trabalhador se sinta mais seguro utilizando
máscara, este não deve ser proibido.
Lembramos que o Covid-19 é transmitido por meio de gotículas de saliva, tosse, espirro,
abraços, aperto de mão ou contato com objetos e superfícies contaminadas; os sintomas mais
comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Seguindo as orientações de prevenção,
reduzimos a possibilidade de contágio com a doença.
Atenciosamente,
A Diretoria.
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