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CONHEÇA COMO PREPARAR A GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES PÓS PANDEMIA



Como 
adaptar-se a 

tantas 
mudanças?

A pandemia oferece uma 
oportunidade para mudar. 
Quando voltarmos ao trabalho, 
devemos evitar o ‘Quão rápido 
podemos fazer isso?’ e trabalhar 
para reposicionar a segurança 
como um valor comercial 
central, no centro de todas as 
nossas decisões, no centro de 
nossas comunicações e no 
coração de todo grande líder.
(Andrew Sharman)



Ainda que não se tenha uma data certa para o retorno do 
isolamento social, as empresas deverão se preparar, 
inclusive com a adoção de planos estratégicos e de 

contingência. Medidas como distanciamento social e 
acurada higiene dos locais de trabalho serão essenciais. 

Quer conferir um artigo 
completo sobre o tema? 

Clique aqui

https://www.vendrame.com.br/gestaodesstpospandemia/


Confira o que as empresas devem fazer para 
garantir um retorno ao trabalho com 

segurança.



NOVOS PLANOS 01

Planos estratégicos

Planos de contingência

Planos de recomissionamento 
das instalações
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Como lavar as mãos

Como usar a máscara

Como higienizar o ambiente de trabalho

Como se portar no ambiente de trabalho

O que fazer no aparecimento de sintomas

Como se portar no atendimento ao público

CRIAÇÃO DE PROTOCOLOS 02



MEDIDAS DE PROTEÇÃO 03

Equipamentos de proteção individual

Equipamentos de proteção coletiva

Medidas administrativas

Responsabilidade individual
Evitar tocar o nariz e a boca



MONITORAMENTO 04

Monitorar o estado de saúde dos trabalhadores 
(telemedicina)

Desenvolver protocolos para casos de suspeita 
e confirmação do contágio

Não permitir que sintomáticos retornem ou 
permaneçam no trabalho, exceto se liberados 
por um médico.



MEDIDAS IMPORTANTES 05

Distanciamento social

Higiene nos locais de trabalho

Avaliação da temperatura corporal

Testagem do vírus

Restrição de acesso ao público externo

Evitar circulação desnecessária



ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO 06

Apresentação das orientações

Comunicação clara e recorrente sobre as 
medidas

Treinamentos técnicos

Capacitação comportamental



Medidas de proteção em todo 
ambiente de trabalho

Atitude ativa de cada um, 
protegendo a si e a todos

SEGURANÇA



Em todas as ações e medidas seguidas muita 
atenção ao colaborador, além de garantir sua 
segurança e saúde, é necessário cuidado para 

não constranger nenhum profissional.



Como a Vendrame pode ajudar na
Gestão de SST Pós Pandemia?

Tele monitoramento
dos colaboradores

Documentações
de SST

Planos de 
contingência

Terceirização de 
enfermagem para

triagem

Teste 
Covid-19

Orientação e 
treinamento



QUER SABER MAIS
Converse com nossos especialistas

www.vendrame.com.br
contato@vendrame.com.br
11 2262.4733

Clique aqui e confira  
webinar com Prof. Eng.º 

Antonio Carlos Vendrame

http://www.vendrame.com.br/
mailto:contato@vendrame.com.br
https://www.eventials.com/vendrame/gestao-de-sst-pos-pandemia/

