
G U I A  D E  R E T O R N O
A O  T R A B A L H O

FMABC



Estamos reiniciando aos poucos algumas
atividades presenciais no Centro
Universitário Saúde - FMABC, porém o
desafio de zelar pela saúde e segurança
de nossos colaboradores, alunos,
pacientes, parceiros e sociedade não
se encerrou. 

Por isso preparamos esse guia prático
para propiciar um ambiente saudável que
traduza nossos valores e tradição de mais
de 50 anos ensinando a cuidar de vidas.  

Pedimos a todos que cumpram
rigorosamente as recomendações.



Lavar as mãos com frequência ao longo do dia.

Após registro do ponto eletrônico higienizar as

mãos com água e sabão ou álcool gel.

Não tocar a boca, o nariz e os olhos com as mãos. 

Não dar beijos, abraços e apertos de mãos.

Usar lenço descartável para higiene nasal.

Evitar tocar em superfícies com alta frequência de

contato como botões de elevador, maçanetas e

catracas. Mas se precisar, não esquecer de

higienizar as mãos adequadamente em seguida.

HIGIENE PESSOAL



Quando estiver a menos de 1,5 m de distância
de outra pessoa;
Em reuniões;
Em salas de aula;
Em ambientes fechados e áreas externas.

Devem ser utilizadas:

Devem ser trocadas sempre que estiverem

úmidas.

MÁSCARAS



BEBEDOUROS
Só utilizar copos descartáveis de modo a evitar contaminação. Limpar as
mãos após usar o bebedouro.

PORTAS E JANELAS
O ar condicionado não poderá ser utilizado, assim, manter sempre portas e
janelas abertas.

BANHEIROS
Os banheiros estão sendo limpos com uma maior frequência.  Lembre-se de
manter a distância também neste ambiente.

ANFITEATROS E SALAS DE AULA
Pular uma cadeira entre uma pessoa e outra, sempre que possível.

OBJETOS
Não compartilhar objetos de uso pessoal como canetas e outros materiais de
escritório.

ÁREAS COMUNS

Todos os colaboradores devem manter a organização e higienizar as superfícies
de trabalho ao longo da jornada. Para isso podem solicitar um frasco de saneante

no ramal 421



Devem ser mantidas preferencialmente de
forma remota, mas se forem inevitáveis,
deverão durar o menor tempo possível, em
local arejado com janelas abertas, ar
condicionado desligado e mantendo a
distância recomendada entre os participantes.

REUNIÕES 



limpeza

RESTAURANTE

Manter distância ao aguardar na fila; 

Ao passar pela catraca, não utilize as mãos e sim as

pernas ou quadril para girar o equipamento,

evitando contato;

Entrar no restaurante com os cabelos presos;

Usar o álcool gel disponível;

Não utilizar jaleco dentro do refeitório;

Retirar a máscara apenas na mesa na hora de comer

e não deixar a máscara sobre a mesa durante a

refeição.

Permanecer no restaurante apenas enquanto

estiver fazendo a refeição.



limpeza

AMBULATÓRIO

No ambulatório o uso de máscaras é obrigatório

para pacientes, acompanhantes e profissionais;

Na sala de espera, assegurar assentos intercalados

entre os pacientes;

Os funcionários do ambulatório seguem as

recomendações do Protocolo Setorial da Saúde

emitido pelo Governo do Estado de São Paulo.



Se estiver com febre
ou outros sintomas

de gripe avise a
chefia imediata !

Salientamos que a FMABC está seguindo as
recomendações preconizadas pelos órgãos

oficiais, fornecendo equipamentos de proteção
individual e saneantes adequados.

Não há motivo para medo. Basta todos seguirem
as orientações. Em caso de dúvidas contatar a
SCIH, no e-mail scih@fmabc.br ou ramal 506


