
GUIA DE ORIENTAÇÕES
PARA RETOMADA DE TRABALHO



COOPERAR PARA CUIDAR
A pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) tem 
desafiado toda a sociedade a se adaptar ao “novo normal” e 
mostrado que a melhor maneira de superar esse momento é por 
meio da cooperação. Pensando nisso, o Sistema OCB/ES criou um 
guia com orientações para as cooperativas que estão retornando 
ou se preparam para retomar as atividades no formato 
presencial. 

O objetivo deste documento é servir como fonte de informação 
sobre as ações, rotinas e cuidados diários que podem ser 
adotados para garantir a segurança e o bem-estar dos 
colaboradores, permitindo que o cooperativismo continue sendo 
o que sempre foi: um modelo de negócio onde as pessoas e o 
cuidado com elas estão em primeiro lugar.

As informações, orientações e procedimentos contidos neste 
guia foram embasados nas recomendações dos órgãos 
competentes em nível estadual, federal e mundial. São eles: a 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Ministério da Saúde 
(MS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Serão abordadas desde as medidas preventivas, que contribuem 
diretamente para evitar a disseminação do vírus nos ambientes 
de trabalho, até as indicações sobre estratégias para atuar em 
casos confirmados ou suspeitos, passando pela importância da 
boa comunicação e do esforço coletivo em todas as etapas.

Vamos, juntos, cooperar para sairmos desse momento ainda 
mais fortes!
 

FUNDAMENTAÇÃO



É HORA DE RETORNAR?
Essa é a primeira pergunta a se fazer. As cooperativas possuem realidades 
diferentes. Por isso, cada uma deve avaliar com cautela se a retomada das 
atividades presenciais é viável neste momento. Para que essa decisão ocorra, é 
importante buscar informações fundamentadas, tais como orientações, regras, 
legislações e restrições vigentes nas cidades, municípios e estados onde atuam. 
Essa análise é fundamental, visto que os riscos de contágio do novo coronavírus 
variam ao longo do tempo e de acordo com cada localidade.

??
A decisão de retorno total, parcial ou a continuidade do trabalho não presencial é 
uma decisão de cada cooperativa. Para aquelas que entenderem que a retomada é 
necessária, este guia pretende ser um orientador de procedimentos e ações para a 
garantia da segurança e do cuidado com a saúde do seu quadro de colaboradores.



HIGIENIZAÇÃO DO 
AMBIENTE DE TRABALHO

O que fazer:

ITENS PARA PROTEÇÃO

Manter o ambiente de trabalho bem higienizado e arejado ajuda a 
evitar a transmissão do coronavírus. Por isso, é necessário criar uma 
nova rotina de trabalho. Cadeiras, mesas, telefones e computadores, 
por exemplo, precisam ser higienizados com pano e desinfetantes 
regulamente.

A limpeza de espaços comuns, como refeitórios, deve ocorrer de 04 
a 07 vezes por dia;

Os postos de trabalho devem ser higienizados todos os dias antes e 
após a jornada diária;

Os espaços devem ser bem ventilados. Por isso, mantenha as janelas 
abertas para permitir a circulação do ar;

O compartilhamento dos postos de trabalho não é recomendado.

O cuidado individual também precisa ser regra entre os 
colaboradores. A cooperativa poderá contribuir com essa tarefa 
garantindo os recursos e as informações necessárias para que o 
ambiente de trabalho se mantenha seguro.



O que fazer:
Disponibilização de álcool em gel 70% em todos os espaços para 
higienização das mãos;

Disponibilização de máscaras de proteção descartáveis ou de tecido, 
que devem ser utilizadas durante todo o período de trabalho;

Disponibilização de sabonetes nos banheiros e lixeiras para descarte 
de máscaras não reutilizáveis e papel toalha.

COMUNICAÇÃO EFICIENTE
A informação é uma das grandes aliadas no combate à Covid-19. Por 
isso, garantir o acesso rápido e fácil às orientações é fundamental 
nesse processo.

O que fazer:

Os colaboradores também devem ser orientados, por meio 
de cartazes afixados nas paredes, para:

O uso individual de utensílios pessoais, como copos e talheres;

O uso de lenço descartável para higiene nasal;

Evitar tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca;

Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar.

Avisos de segurança e orientação afixados nas paredes de todos os 
ambientes;

Sinalização da quantidade máxima de pessoas nos locais de uso 
coletivo;

Inclusão de marcações no chão, nas mesas de refeitórios e nos 
postos de trabalho para indicar os espaços que podem ser 
ocupados com base no distanciamento social;

Placas específicas de incentivo à higienização frequente das mãos 
durante o período de trabalho e para a indicação dos locais onde 
estão disponibilizados os frascos de álcool em gel;

Inclusão das orientações gerais na programação das reuniões e de 
outras atividades que exigem participação presencial.



ADAPTAÇÕES LOGÍSTICAS
Espaços onde antes cabiam várias pessoas agora precisam ser 
readaptados para garantir a segurança dos colaboradores e o 
cumprimento das orientações dos órgãos competentes.

O que fazer: O que fazer:
Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre cada pessoa;

Utilização intercalada de computadores (mantendo pelo menos uma 
cadeira vazia entre duas pessoas);

Reavaliação da capacidade total de pessoas, ao mesmo tempo, em 
locais como auditórios, banheiros e salas de reuniões de forma a 
evitar aglomerações.

JORNADA DE TRABALHO
O “novo normal” estabelecido pela pandemia tem exigido a adaptação 
de toda a sociedade. Por isso, é preciso adotar alternativas para 
garantir as entregas e o atendimento ao público, preservando a saúde 
de todos.

Adoção do sistema de trabalho não presencial (teletrabalho, home 
office ou trabalho remoto) que melhor se adequar à realidade da 
cooperativa, permitindo aos colaboradores o desenvolvimento das 
suas tarefas de casa e evitando o deslocamento à sede;

Realização de reuniões, prioritariamente, por meio de videoconferências. 
Em caso de atividades que exigem participação presencial, reduzir a 
quantidade de pessoas presentes e respeitar o distanciamento social;

Adoção do trabalho não presencial total para colaboradores que 
integram os grupos de risco, como idosos, gestantes e portadores 
de doenças crônicas como diabetes e hipertensão.



SINTOMAS
Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado até uma 
pneumonia severa. Os casos mais comuns podem apresentar as 
seguintes características:

Tosse;

Febre;

Coriza;

Dor de garganta;

Dificuldade para respirar;

Perda de olfato;

Alteração do paladar;

Náuseas, vômitos ou diarreia;

Cansaço;

Diminuição do apetite;

Falta de ar.

PROCEDIMENTOS PARA A 
DETECÇÃO DE SINTOMAS OU 
CASOS DE COVID-19
Caso algum dos colaboradores apresente os sintomas ou teste 
positivo para a Covid -19, a orientação é atuar de maneira ágil e 
assertiva.

O que fazer:
O colaborador deve comunicar, prontamente, a situação ao seu 
gestor imediato ou ao Departamento Pessoal com as informações 
sobre o seu quadro clínico;

O setor deverá orientar o colaborador, respeitando as orientações 
médicas, sobre o período de afastamento e os procedimentos, se 
necessários, para retorno ao trabalho;



Utilize álcool 
em gel

Use máscara 
durante todo 
o expediente

Evite 
aglomerações

E PESSOAS QUE TIVERAM CONTATO
COM PACIENTES INFECTADOS 
PELA COVID-19?
Esses também devem comunicar, imediatamente, a situação ao seu 
gestor imediato ou ao Departamento Pessoal;

O setor deverá colocar, imediatamente, o colaborador em quarentena 
para observação dos sintomas e providenciar os recursos necessários 
para que ele possa adotar o sistema de trabalho não presencial;

Pessoas com suspeitas de terem adquirido o novo coronavírus devem 
procurar o serviço de saúde de referência para realização do exame. 
Os endereços das unidades de saúde estão disponíveis nos sites das 
prefeituras. Em caso de dúvidas, também é possível ligar para o 136 
(SUS). 

Lave as mãos 
com frequência

Respeite o 
distanciamento 

social

1,5 M

Fique atento 
aos sintomas



PROCEDIMETOS PARA ALÉM DA HIGIENIZAÇÃO 
E DAS ADAPTAÇÕES LOGÍSTICAS
É importante criar estratégias que possam atender, de forma abrangente, às 
necessidades do quadro social das cooperativas. Isso envolve ir além das 
orientações práticas de higienização e reorganização logística. 

O que fazer:
Criar um plano prático para a implementação das recomendações presentes neste 
Guia de Orientações para a Retomada de Trabalho;

Atualizar-se sobre as atuais políticas referentes ao trabalho não presencial e 
analisar, juridicamente, se os contratos de trabalho se ajustam à realidade da 
cooperativa;

Designar uma pessoa da equipe para ser o ponto focal sobre o tema, orientando e 
sanando dúvidas de questões relacionadas ao retorno do trabalho presencial;

Realizar um treinamento com a equipe da cooperativa para disseminar as 
informações que constam neste Guia de Orientações, ressaltando a importância do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao distanciamento social, à 
higienização pessoal e ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Buscar retomar as atividades presenciais de forma humanizada, atendo-se às 
necessidades individuais de cada cooperado, colaborador e empregado. Caso sejam 
identificadas pessoas que não tenham condições físicas, psicológicas e logísticas – 
tal como pais e mães que moram sozinhos e não têm onde deixar os seus filhos, ou 
pessoas responsáveis por cuidar 
de familiares idosos –, procurar mantê-los na modalidade de trabalho não 
presencial.




