
MEDIDAS DE PREVENÇÃO COVID-19 – GRUPO YAMAM 

 

       Escritórios Base Yamam Santos e São Paulo 

É OBRIGATÓRIO O USO DA MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL – ATENÇÃO ÀS 

RECOMENDAÇÕES DE COMO USAR AS MÁSCARAS 

https://www.youtube.com/watch?v=5d8uc9Z_SQI&list=PLfJnzTJJhlD_VNVM5p2khf8e7LgprvTFO 

 

1) Medição de Temperatura 

Antes de iniciar as atividades todos devem medir a temperatura no setor operacional, repetindo 

a medição as 14:00. Caso a temperatura seja superior a 37.7Cº, não poderá assumir as 

atividades e deverá buscar atendimento médico. 

 

2) Estação de trabalho 

1.1)  Cada funcionário higienizará regularmente seus equipamentos de trabalho como mesa, 

cadeira, computador, telefone e outros equipamentos com pano e desinfetante (a 

contaminação de superfícies é uma das principais formas de transmissão de covid-19). 

1.2)  Os equipamentos de trabalho não devem ser compartilhados. 

 

APRENDA – O QUE FAZER AO INICIAR SUAS ATIVIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=A7Jw51MXEZU&list=PLfJnzTJJhlD_VNVM5p2khf8e7LgprvTFO&in

dex=4 

 

3) Ventilação ambiente 

Os aparelhos de ar condicionado devem permanecer desligados, com as janelas e portas 

abertas para que o ar circule constantemente, exceto o setor de almoxarifado. 

 

4) Sala de Reunião e Sala de Treinamento 

https://www.youtube.com/watch?v=5d8uc9Z_SQI&list=PLfJnzTJJhlD_VNVM5p2khf8e7LgprvTFO
https://www.youtube.com/watch?v=A7Jw51MXEZU&list=PLfJnzTJJhlD_VNVM5p2khf8e7LgprvTFO&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=A7Jw51MXEZU&list=PLfJnzTJJhlD_VNVM5p2khf8e7LgprvTFO&index=4


A utilização para reunião ou treinamentos deve ser de 30% (trinta por cento) da sua capacidade 

máxima e deverá ser higienizada pela equipe de limpeza antes de iniciar uma reunião ou 

treinamento, e após o término  

da mesma. 

 

5) Higienização e Limpeza de todos os setores 

A higienização dos pisos, portas, banheiros e áreas externas é realizado duas vezes ao dia. As 
maçanetas são higienizadas a cada 03 (três) horas. Conforme recomendações a seguir: 
 

A limpeza básica dos componentes dos móveis será feita com pano macio e úmido com 
detergente neutro, secando-se em seguida as superfícies e aplicando-se álcool 70% para 
esterilização e prevenção de disseminação de doenças como a COVID-19. 
 
Partes em madeira – evite excesso de umidade nas bordas das placas de madeira revestidas. 

 
Vidro – use pano macio branco e sem fiapos, umedecido com álcool ou limpa-vidros. Em seguida, 
passe um pano seco ou papel toalha. 

   
Partes metálicas pintadas – evite uso de cera, massas ou líquidos polidores que podem riscar 
ou deixar a superfície fosca. 
 
Partes cromadas – para conservar o brilho, use vaselina líquida e pura. Use pano seco para tirar 
o excesso. Em regiões litorâneas, faça a limpeza semanalmente. Para polir, use produto 
específico para polimento. 
 
Alumínio – Use pano umedecido com álcool. Para remover manchas, use pano limpo e seco. 
Para polir, deve ser usado produto específico para alumínio. 
 
 

Atendimento Colaboradores Externos, Clientes, fornecedores e Terceiros 

Os atendimentos deverão ser preferencialmente através dos canais indicados abaixo. Caso seja 

necessário atendimento presencial, o colaborador e/ou visitante deverá permanecer por todo 

período com máscara de proteção facial. 

▪ Ocorrência com benefício – formulário preenchido no site www.grupoyamam.com.br 

▪ Atendimento telefônico – (11) 5592-8888 

▪ WhatsApp do operacional (11) 94784-2990 e Deptº Pessoal (11) 98809-8415 

▪ Utilizar aplicativos com opções de vídeo conferência, tais como: Teams, Zoom, Meet, 

WhatsApp, etc. 

 

http://www.grupoyamam.com.br/


Aos usuários transporte público 

Quando necessário, os horários de trabalho serão alterados para que o colaborador, dependente 

do transporte público, consiga deslocar-se ao escritório em períodos com menor aglomeração 

de pessoas. 

 

APRENDA – IDA, CHEGADA E SAÍDA DO TRABALHO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2Vapgjb2Fk&feature=youtu.be 

 

Home Office 

Colaboradores que apresentarem sintomas da gripe, mesmo que não manifestem febre, serão 

direcionados para trabalhar em casa, sendo disponibilizado ferramentas para que sua 

contribuição às tarefas diárias sejam eficientes. 

 

Supervisão Operacional 

▪ Terá a disposição um frasco de álcool em gel para a higiene constante das mãos. 
▪ Terá a disposição pano e desinfetante para higienização interna da viatura e 

equipamentos de trabalho. 
▪ Ao apresentar-se no Cliente manterá distância segura de todas as pessoas, 

evitando cumprimentos como abraço e aperto de mão. 

 

A TODOS OS COLABORADORES DO GRUPO YAMAM 

Para contínua prevenção ratificamos a necessidade redobrada com os hábitos de higiene-padrão e 

o uso obrigatório das máscaras faciais, fornecidas mensalmente pela Yamam, ou conforme 

solicitação de troca.  

Ao notarem sintomas como febre, tosse seca e falta de ar em pessoas da família busquem 

orientação médica e comuniquem imediatamente a Yamam. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu QUADRO definindo os graus de risco de morte 

de indivíduos que sejam infectados com o Covid-19, sendo os grupos indicados abaixo com maior índice 

de falecimento. 

 

GRUPO 1 
Doença de Hodgkin, mieloma múltiplo, 

deficiência de imunoglobulina, lúpus 

eritematoso disseminado, transplante renal, 

https://www.youtube.com/watch?v=i2Vapgjb2Fk&feature=youtu.be


doença maligna hematológica, carcinoma, 

infecção por HIV e AIDS. 

GRUPO 2 
Esplenectomia ou disfunção esplênica, 

anemia falciforme, síndrome nefrótica 

 

Caso o colaborador esteja enquadrado em um dos grupos indicados acima, comprovando através de 

declaração ou laudo médico, será concedido 14 dias de férias, mesmo que o período aquisitivo esteja 

incompleto. 

 

 

O Estado de São Paulo criou um centro de contingência, e você encontrará no site 

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus mais informações, além de perguntas e respostas sobre o Covid-

19. Uma das perguntas mais frequentes está relacionada ao uso de máscaras e utilização de transporte 

público, transcrevemos aqui a orientação oficial do Governo do Estado de São Paulo. 

 
 

APRENDA – MANEIRA CORRETA DE HIGIENIZAR AS MÃOS 

https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ

