
PROTOCOLO 
DE RETORNO 
PÓS-COVID-19



Este protocolo se destina às medidas de prevenção adotadas ao 
enfrentamento da disseminação da COVID-19, no Centro Administrati-
vo e nas unidades do grupo Ser Educacional.

Tomamos como base as orientações da OMS – Organização Mundial 
da Saúde e determinações dos governos estaduais onde nossas unida-
des estão inseridas.

Cumpre informar que todos os esforços estão voltados à proteção
de nossos colaboradores e alunos e que estamos engajados para
apoiá-los neste momento de crise.

Para a sua saúde e bem-estar, estamos cuidando de cada detalhe. 
Acompanhe nossas ações, orientações e recomendações, sinta-se 
acolhido e seguro em nossos ambientes e esteja atento às medidas
de higiene e distanciamento.

Este protocolo é inicial e poderá ser alterado no todo ou em partes, ao 
longo da evolução dos acontecimentos relativos tanto ao contágio da 
COVID-19, da alteração de níveis de exigência por parte dos poderes 
públicos ou mesmo da adaptação deles à nossa rotina de trabalho e 
convivência, sempre visando a já citada segurança e proteção.



Distanciamento no ambiente de trabalho e áreas comuns

Nosso retorno será gradual, portanto, não há necessidade de sentar-se 
ao lado de outros colaboradores. Igualmente, evitar sentar-se frente a 
frente, alternando a ocupação das estações de trabalho sempre que 
possível. Havendo alguma necessidade específica de distanciamento 
de estações de trabalho, acione a manutenção e o NTI.

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Aferição de temperatura

Manteremos, durante algum tempo, a prática de aferir a temperatura 
nos acessos às nossas instalações físicas, por entender que isso é mais 
uma forma de proteger as pessoas. O entendimento de todos de que 
essa é uma prática de cuidado normal a partir de agora, é necessário.

Recomendamos aferir sua temperatura antes de sair de casa, todos os 
dias. Caso o resultado esteja acima de 37,3ºC, favor entrar em contato 
com seu(sua) gestor(a) imediato(a) e informar, antes de sair de casa.
Caso a alteração de temperatura seja percebida na triagem de acesso, 
você receberá as devidas orientações no local, mas ciente de que não 
poderá acessar o ambiente de trabalho, pela segurança de todos.



Distanciamento em filas

O piso está sinalizado nos principais locais que geram filas, orientando a 
posição em que as pessoas devem aguardar na fila, respeitando o distan-
ciamento mínimo. Sempre que possível, tente não aumentar o volume da 
fila e verifique se alguma outra atividade pode ser feita enquanto aguarda.

Ambientes abertos e arejados

Sempre que possível, manter os ambientes abertos e arejados, com portas 
e janelas abertas. 

Redução da circulação

Evite a circulação nas áreas comuns, outros setores e fora de seus ambien-
tes específicos de trabalho. Procure utilizar ao máximo as ferramentas de 
comunicação disponibilizadas pela empresa, especialmente o Microsoft 
Teams.

Regime home office

Implantamos o modelo de trabalho home office (trabalho remoto), espe-
cialmente para atividades administrativas. Seu gestor imediato poderá 
orientar você e sua equipe da melhor forma sobre esse regime de trabalho 
e sua aplicação.
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Redução do risco de contágio

O questionário que foi enviado por você deve conter essas informações, 
bem como as ali perguntadas devem ser reportadas ao seu gestor ime-
diato no caso de alguma alteração.

Os colaboradores com suspeita de contaminação por COVID-19 e aque-
les com diagnóstico confirmado afastados ou em regime home office, 
por, no mínimo, 14 dias, mesmo quando apresentem condições físicas
de saúde que possibilitem o trabalho presencial.  O mesmo se aplica 
para aqueles que tiveram contato com infectados pela COVID-19 nos 
últimos 14 dias.

Regime de viagens

Todas as viagens corporativas estão temporariamente suspensas, 
mesmo com a passagem emitida e as reservas de hotéis já programa-
das. Esteja atento à nova Política de Viagens e às comunicações sobre 
esse tema.

Reuniões e encontros virtuais

Realizar as atividades de forma virtual, incluindo reuniões, aulas e trei-
namentos pelo Microsoft Teams, evitando inclusive o uso do aparelho 
telefônico. Considere que parte das equipes de trabalho continuam em 
home office, precisando e merecendo estar atualizadas sobre as rotinas 
e entregas da área.
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Canais digitais

Priorizar e estimular o atendimento aos alunos, fornecedores e prestado-
res de serviço por canais digitais/virtuais, em todas as atividades e 
ações, tais como atendimento a distância (aplicativo ou on-line).

Disposição das mesas e cadeiras nos espaços de alimentação

A disposição das mesas e cadeiras foi alterada, de forma a garantir o 
distanciamento mínimo, e recomendamos reduzir o número de pessoas 
por mesa.

Escalas de alimentação

Organizar escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches para 
evitar aglomerações. Seu gestor imediato está pronto a orientar.

Redução da presença de terceiros

Recomendamos restringir visitas e acesso de terceiros – familiares,
fornecedores, visitantes – priorizando a realização de reuniões virtuais.

Distanciamento nas salas de espera

Manter distância mínima segura entre pessoas, alterando a disposição 
dos móveis ou alternando assentos e demarcando lugares que devem 
ficar vazios.
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Melhor uso de elevadores
 
Utilizar as escadas sempre que possível.
No caso de necessidade de uso do elevador, este estará limitado ao
uso simultâneo de, no máximo, duas pessoas por vez, para manter o dis-
tanciamento mínimo necessário. Orientamos que durante o trajeto e per-
manência no elevador, os usuários evitem conversar. 

Restrições para eventos presenciais em auditórios

As aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas fechadas sem venti-
lação estão suspensas, e, por consequência, a utilização dos auditórios e 
salas de reunião. Caso mandatório, eventos devem ser realizados em am-
bientes ao ar livre ou bem arejados, evitando aglomerações e observando 
as regras de distanciamento. Esteja atento à nova política de treinamentos 
e suas alterações.

Distanciamento em áreas comuns

Manter a distância mínima segura entre pessoas respeitando as mudanças 
de disposição do mobiliário, os assentos alternados, a demarcação de 
lugares que precisarão ficar vazios e as sinalizações no piso.
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2. HIGIENE PESSOAL 

Uso de máscaras

É obrigatório o uso de máscaras ou protetores faciais em todos os
ambientes de trabalho por colaboradores, alunos, fornecedores e
prestadores de serviços.

Nos momentos de alimentação, a retirada deve ser realizada observando 
atentamente as regras de distanciamento anteriormente dispostas.
As máscaras devem ser armazenadas e lavadas de forma adequada. 
A empresa incentiva o uso de máscaras e proteção no trajeto para o
trabalho, seja em transporte coletivo ou individual.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

É obrigatório o uso dos EPIs necessários aos colaboradores para cada tipo 
de atividade, além daqueles de uso obrigatório, como máscaras, principal-
mente para atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e
manipulação de alimentos e aferição de temperatura.

Filtros, purificadores e bebedouros

Caso a água seja fornecida em galões, purificadores ou filtros de água, cada 
um deve ter seu próprio recipiente.  Os bebedouros de pressão de utilização 
comum estarão temporariamente lacrados ou removidos.



2. HIGIENE PESSOAL 

Contato físico

Evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz durante as ativi-
dades de trabalho. Evitar também o contato físico com outras 
pessoas, como: beijos, abraços, apertos de mão, entre outros.

Higiene respiratória

Adotar a prática de cobrir tosses, espirros e pigarros com 
lenço descartável, jogá-lo fora imediatamente e higienizar
as mãos em sequência.

Higienização das mãos

A empresa disponibiliza álcool em gel 70% nas entradas e 
pontos de grande fluxo de pessoas em toda a unidade, para 
higienização das mãos principalmente antes do início do 
trabalho, após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em 
dinheiro, manusear objetos de trabalho e, antes e após a 
colocação da máscara (refeições).



2. HIGIENE PESSOAL 

Compartilhamento de objetos

Não devem ser compartilhados objetos pessoais, tais como: 
fones de ouvido, celulares, canetas, copos, talheres e pratos,
bem como atentar para a higienização adequada desses itens.

Materiais de trabalho, como: grampeadores, extratores, clips e 
outros que possam ser compartilhados, recomenda-se o uso 
individual e a prática de higienização das mãos após o manuseio.

Higiene pessoal

Manter as unhas curtas e limpas, barba bem aparada, não
usar adornos que possam acumular sujeiras e microrganismos, 
como anéis, colares e relógios, especialmente de metal.



3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
DE AMBIENTES 

Limpeza

Os processos de higienização em todos os ambientes e equipamen-
tos foram atualizados, incluindo piso, estações de trabalho, máqui-
nas, mesas, cadeiras, computadores, entre outros, ao início e término 
de cada dia. Intensificamos também a frequência da limpeza nas 
áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o período 
de funcionamento. 

Higienização da lixeira e descarte do lixo

A higienização das lixeiras e o descarte do lixo está sendo realizado 
com maior frequência, bem como a separação do resíduo com poten-
cial de contaminação (EPIs, luvas, máscaras, etc.) e seu descarte de 
forma que não ofereça riscos de contaminação e em local isolado.

Manter portas abertas

Sempre que possível, as portas e janelas serão mantidas abertas, 
evitando o toque nas maçanetas e fechaduras e arejando os
ambientes.



Ar-condicionado

Sempre que possível será evitado o uso de ar-condicionado. 
Sabemos que os ambientes são compartilhados e as sensações de 
temperatura diferem individualmente, porém acreditamos que essa é 
a forma mais segura de convivermos neste momento e contamos com 
a adaptação de todos. A manutenção e limpeza dos equipamentos 
estão sendo realizadas semanalmente.

Higienização de ambientes infectados

Em caso de alguma confirmação de contaminação por COVID-19, os 
ambientes em que a pessoa infectada transitou serão isolados, até a 
sua higienização completa.

Higienização das mesas e cadeiras

As mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada 
ciclo de uso (troca de colaborador ou aluno) serão higienizados.

Periodicidade da higienização

Os banheiros e lavatórios serão higienizados antes da abertura, após o 
fechamento e, durante o expediente com mais frequência.
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Estações de trabalho

Será mantida a prática da higienização completa das estações de 
trabalho diariamente, antes e após o expediente.

Limpeza dos veículos

Higienização de bancos, superfícies e outros locais onde possa haver 
contato com as mãos, mantendo ainda recipientes com álcool em gel 
70% para que os usuários realizem a higiene das mãos e antebraços.

Limpeza das salas de espera

Foram retirados todos os itens de entretenimento que podem ser 
manuseados pelos clientes em nossas salas de espera, tais como: 
revistas, tablets ou panfletos.

Limpeza de escadas e elevadores

Higienização das escadas e elevadores de uso compartilhado com 
frequência intensificada e orientação aos usuários para lavar as mãos 
com água e sabão ou, na impossibilidade, usar álcool em gel 70%,
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4. COMUNICAÇÃO 

Disseminação de novos processos e treinamento preventivo

Estaremos constantemente divulgando novos processos e protocolos e 
nos comunicando com colaboradores e alunos. Quando aplicável, serão 
realizados treinamentos e reuniões, preferencialmente virtuais, sobre 
novos métodos, retorno ao trabalho e medidas e ações preventivas, 
incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, 
procedimentos de higiene pessoal e demais regras dos protocolos,
manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas.

Comunicação e disseminação de informação

Serão disponibilizados aos colaboradores e alunos cartilhas e informes 
com orientações preventivas adotadas nos ambientes de trabalho e aulas, 
além desta mesma e suas alterações. Contamos que cada um dos nossos 
colaboradores seja um vetor de disseminação das boas práticas, novos 
hábitos de convivência positivos, colaborativos e responsáveis no
ambiente de trabalho.

Comunicação de casos confirmados e suspeitos

Comunicar ao gestor imediato, à área de RH e à pessoa indicada nos 
procedimentos como ponto focal do tema em sua unidade sobre casos 
suspeitos e confirmados de COVID-19 nos últimos 14 dias.



Acompanhamento das recomendações atualizadas

Acompanhar rigorosamente as recomendações dos órgãos competentes 
para implementação de novas medidas, práticas ou procedimentos de 
prevenção.

Comunicação visual em pontos críticos

Estar atento aos informes nos locais críticos, como: bebedouros,
elevadores, banheiros, escadas e outros, sobre as recomendações
a serem seguidas.

Informar a restrição de acessos

Durante algum tempo, os acessos aos nossos ambientes estarão restritos. 
Mantenha-se informado(a) sobre quais ficarão abertos, bem como as 
novas regras de utilização obrigatória de máscara e de aferição de
temperatura corporal.

Áreas de convivência

Recomendamos o distanciamento de 2 metros entre as pessoas no uso 
desses ambientes e equipamentos.

Banheiros

Recomendamos lavar as mãos antes e após usar o banheiro e evitar ao 
máximo retirar a máscara. Propomos também que o colaborador seja 
breve na ida ao sanitário, evitando gerar filas e aglomerações no interior 
desses ambientes.

4. COMUNICAÇÃO 

CAUSA SINTOMAS SIMILARES 
AOS DA GRIPE.

Febre Tosse Dificuldade para 
respirar

COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO 

A DISTÂNCIA DE PELO MENOS 
DOIS METROS DA OUTRA PESSOA, 
CONFORME ORIENTAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2 M



5. MONITORAMENTO DAS
CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Monitoramento de casos

Informar imediatamente o gestor imediato, o RH e o ponto focal de 

trabalho, familiar e salas de aula. 

Aferição da temperatura

alunos, fornecedores e prestadores de serviço na entrada será 
regular, restringindo o acesso ao estabelecimento caso esteja 
acima de 37,3ºC.

Apoio e acompanhamento

Nos casos indicados, disponibilizaremos apoio e acompanhamento 
psicológico aos colaboradores.


