










AS MEDIDAS DE

Estamos acompanhando o crescimento do número de casos                
confirmados de COVID-19 no Brasil, e especificamente, em nossa 
cidade. Somadas ao risco de contágio pelo Coronavírus e suas variantes, 
outras síndromes respiratórias também se mostram bastante comuns 
nessa época e ameaçam nossa saúde e bem-estar. Com isso, aumenta 
também a procura por hospitais e prontos atendimentos, que ficam com 
sua capacidade de atendimento cada vez mais comprometida.

Entendendo que podemos contribuir para que esse cenário não piore, 
nós da Comissão de Prevenção à COVID-19 da Cigás, vimos reforçar as 
medidas de prevenção que DEVEM ser adotadas para PRESERVARMOS a 
nossa VIDA.

SIGA aos protocolos de prevenção!

1. Use máscara

     O uso de máscara é uma das formas mais eficazes para mitigar 
o risco de contágio não só pela COVID-19, mas também pelas 
demais síndromes respiratórias.
   Se sua máscara for de tecido, lave-a sempre após o uso e        
lembre-se de trocá-la de 4h em 4h.
   A GQSMS disponibiliza máscaras para reposição. Caso você 
necessite, se dirija ao setor para adquirir novas máscaras.

Caro (a) colega do time Cigás,
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2. Mantenha o distanciamento social

3. Lave as mãos

4. Vacine-se

Outras medidas adotadas pela Cigás que PRECISAM da sua colaboração:

Portas entreabertas

Sair da sala enquanto a equipe de limpeza está trabalhando

E em caso de sintomas gripais (febre e/ou tosse e/ou coriza e/ou dor de garganta)

Contamos com sua colaboração e engajamento nesta causa!

Não descuide de sua saúde! Queremos lhe ver sempre bem!

Na Companhia, os colaboradores deverão sempre manter a distância mínima de 1,5 (um 
metro e meio) do seu colega de trabalho, durante todo o expediente e em todas as ocasiões, 
seja em conversas nas salas ou corredores, reuniões, almoço etc.
O distanciamento social nos obrigou a aprender novas saudações sem contato. Neste             
momento, a melhor demonstração de afeto é a distância física, mas isso não impede “bom 
dia” “como vai” e até “sorrir com os olhos”.

Lave suas mãos com água e sabão por, pelo menos, 20 segundos.
Utilize álcool em gel para higienizar as mãos, quando não for possível lavá-las.
A GQSMS disponibiliza álcool em gel 70% para reposição.

A vacina contra COVID-19 é uma das medidas preventivas que contribuem para a sua          
proteção e das pessoas com quem você convive.
Em caso de contágio, a vacina pode reduzir as complicações e gravidades em pessoas             
contaminadas. Vale ressaltar que a COVID-19, em alguns casos, pode ter efeitos de saúde           
duradouros, principalmente em quem desenvolve complicações. A vacina é um meio eficaz de 
evitar maiores sequelas, em caso de contágio.
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A medida, além de reduzir o contato com a maçaneta, melhora a circulação do ar nas salas,      
prevenindo a disseminação da COVID-19. 

Além de evitar aglomeração na sala, é uma manifestação de respeito a equipe de serviços gerais 
para que possam executar a atividade com mais agilidade e excelência. 

Comunique imediatamente o seu Gestor e à COGEP 
Realize consulta médica, preferencialmente, on-line, pelo Plano Bradesco.
Colaboradores que apresentem sintomas de gripe devem evitar sair de casa em período de 
transmissão da doença.


