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MANUAL



OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

Este manual foi elaborado para apresentar  e
orientar  condutas e comportamentos que devem
ser praticados no ambiente de trabalho devido ao
Covid19,  com objetivo de promover segurança,
preservar o ambiente e garantir a saúde dos
colaboradores.

Se destina à todos  os  colaboradores 
da Plastek do Brasil.

FALA PLASTEK
As políticas  e práticas relacionadas neste
material  são condutas e comportamentos 
que  são  esperados de todos  os  colaboradores,
portanto, relate  qualquer  comportamento
inadequado através do telefone 3885-8202.

Este material  está alinhado às orientações 
da  Organização Mundial da Saúde (OMS)        
e diretrizes/procedimentos da Plastek do Brasil.

CONTEÚDO



Palavras do presidente
Caros colaboradores,

Como todos já sabem, estamos já há meses vivendo uma situação jamais vista pela humanidade, uma situação que
tomou conta praticamente do mundo todo em um curto espaço de tempo, limitando a economia, restringindo em

muito nossas ações e nossas vidas, mas pior do que tudo, tirando milhares de vidas no Brasil e no mundo.

Estamos diante de um vírus muito diferente de todos os já conhecidos. Um vírus que, para muitos não provoca sintoma
algum, enquanto que para outros é capaz de modificar o quadro de saúde da pessoa de algo leve para uma situação

extremamente grave em questão de horas. E a medicina ainda não sabe explicar exatamente o porquê.

Muito se tem feito na busca de remédios e principalmente vacinas. Elas virão, mas ainda demorarão a chegar.

A Plastek, desde o início, vem se preocupando acima de tudo com a segurança e com a saúde de todos vocês. Diversas
medidas e protocolos foram adotados, o trabalho em home office foi instituído e no momento em que nos preparamos

para um retorno gradual ao trabalho das pessoas que estavam em casa e tentamos normalizar as nossas vidas,
gostaríamos de oferecer a vocês este manual, que visa esclarecer diversas questões, orientar sobre aquilo que é

fundamental para a prevenção da doença não somente para você mas também para seus entes mais próximos.

Leiam com atenção este material. É algo leve, esclarecedor, objetivo. 
Muitas orientações já são bem sabidas,  mas nunca é demais reforçar. 

SIGAM AS REGRAS SEMPRE !!!

Continuem dando a máxima atenção possível às medidas de prevenção. A pandemia não acabou, os riscos continuarão
existindo por muito tempo. Cabe a todos nós adotarmos a postura e as melhores práticas.

Fiquem bem, se cuidem sempre. A Plastek do Brasil não baixará a guarda na prevenção desta doença

Um abraço a todos
Carlos Henrique Massarotto



Orientações para
o dia a dia
Retornaremos ao ambiente de trabalho, mas não
retornaremos  os mesmos para esse ambiente, 
medidas de prevenção devem ser tomadas para preservar 
a saúde de todos  e evitar riscos de contaminação.

Antes de sua chegada, todos os ambientes comuns
foram devidamente desinfectados.

Cumprimentos devem acontecer à
distância, sem contato físico.

Respeite todas as sinalizações (distanciamento, indicativos de quantidade de pessoas) e
posicionamento das cadeiras em todos os ambientes da empresa, descanso e restaurantes.

Evite encostar em superfícies, objetos e 
paredes caso não seja necessário.

Os prestadores de serviço de limpeza, das duas
unidades, intensificaram ações e rotinas diárias.



Desinfeccção do ambiente

Sinalização de distanciamento

Sinalização de distanciamento

Sinalização de distanciamento



Circulação e rotas dentro da empresa

ERRADO

Circulação e rotas dentro da empresa

CERTO



A sua tomada de consciência e suas decisões, 
impactam positivamente  neste ambiente. 
Faça sua parte e seja um exemplo para seus colegas.

Faça uso consciente de todos os produtos de higiene,
(como sabão, alcool em gel) tanto para uso pessoal
quanto para limpeza de sua estação de trabalho.

Empurre as catracas e portas com o
corpo, evitando o contato das mãos.

Lembre-se de sempre manter a sua área de trabalho/sala limpa. 
Evite acúmulo de papel  (e outros) para eliminar focos de
contaminação. Importante realizar a limpeza de sua mesa a 
cada 2 horas (isso inclui computador, mouse, teclado, telefone).

Evite colocar as mãos no rosto.

Está provisoriamente  proibido reuniões
de grupos na copa, sofás e corredores.



Conscientização para lavagem de mãos e uso de álcool em gel

Sinalização para distanciamento seguro

Sinalização para distanciamento Seguro



Promover um ambiente  de trabalho seguro para 
todos , hoje não pode ser responsabilidade  
somente de um setor específico. 
Precisamos, juntos, contribuir para que esse ambiente
seja seguro para realização do nosso trabalho. Ao sair das dependências da Plastek  

durante  o período de trabalho (almoço, 
médico, banco, etc),  no retorno pedimos 
que realize todos os protocolos de higienização.

Ao tossir e espirrar use o braço como
proteção, mesmo usando a máscara.

É obrigatório o uso da máscara dentro da
empresa (em todos os locais, inclusive
dentro do escritório e salas de reunião).

Respeite todas as sinalizações para
circulação e rotas dentro da empresa.



Cuidado e 
Prevenção 

A Plastek  adotou medidas preventivas para colaboradores que 
se enquadram no grupo de risco (idosos, doenças crônicas 
e gestantes) desde o primeiro momento. 
Foram  realizadas conversas individuais e,  em comum acordo, 
concedido férias e afastamento das atividades de acordo com 
as medidas provisórias lançadas pelo governo.

Estamos com uma equipe médica de pronto atendimento 
para casos suspeitos e também nos auxiliando nas tomadas 
de decisão.

O aparecimento de qualquer sintoma durante a jornada de
trabalho, deve ser comunicado imediatamente ao gestor e/ou
setor de segurança do trabalho.



Protocolos
Covid

Os funcionários que apresentam sintomas são afastados até que seja
feito uma teleconsulta com a médica do trabalho e  realizado teste para
detecção do vírus.  Após o resultado é feito nova teleconsulta para
liberação ou não do funcionário. Caso haja continuação do isolamento,   
 a Plastek é avisada imediatamente e a área de segurança do trabalho
acompanha o funcionário nesse período.

O colaborador que for diagnosticado com COVID permanece
afastado de suas atividades e é encaminhado ao INSS. 
Novos exames serão feitos semanalmente até obtermos o
resultado negativo e a alta da médica do trabalho.

Testagens são realizadas em casos sintomáticos e em casos
assintomáticos que tiveram contato com pessoas suspeitas
e/ou positivadas.



Estabelecido como medida fundamental para evitar a disseminação do vírus, 
o distanciamento social deve ser mantido nas dependências da Plastek. 

Pedimos aos colaboradores que mantenham distância de  
no mínimo 1 metro entre os colegas nas áreas comuns .

Distanciamento
Social

Filas de acesso ao local de
trabalho (portaria, 

relógio de ponto)

Restaurante (entrada,
permanência e saída)

Transporte 
(da casa para empresa 

e vice-versa)

Banheiros e
Vestiários

Estacionamento Sala de reuniões e de
treinamento

Área de descanso



Barreiras de 
distanciamento

Para garantir e preservar o distanciamento
social foram instaladas barreiras físicas em

locais compartilhados por vários
colaboradores.



Tapetes com solução higienizadora
foram  colocados nas entradas dos 
ambientes,  para limpeza  dos calçados.

Tapetes



Cuide!Entrega de Máscaras

orientações  sobre o uso
3 máscaras  (fábrica) /  1 máscara (ADM)
sacola plástica para armazenamento

A Plastek forneceu a todos seus colaboradores, máscaras 
de pano para serem utilizadas no ambiente de trabalho.

Foi entregue um kit para cada colaborador contendo:

Outros Modelos

Importante!



                           MITO - Vitamina D previne contra o COVID.

Obtida a partir de suplementos vitamínicos, determinados alimentos 
e exposição ao sol, a vitamina D realmente reforça o sistema
imunológico, mas não há evidências científicas que comprovem 
a eficácia da vitamina D contra a COVID.

                           MITO - Vacina contra gripe protege contra o COVID.

A gripe é causada por um vírus diferente da COVID. Porém, tomar a vacina 
da gripe é importante para evitar a contaminação com outro vírus
potencialmente perigoso, o influenza. Isso vai evitar que duas
epidemias (de gripe e COVID) aconteçam juntas e ainda facilita o 
diagnóstico de quem desenvolver a COVID, que possui sintomas semelhantes.

                           VERDADE - O vírus pode ficar ativo em objetos e
superfícies.

O vírus sobrevive por até quatro horas em cobre, 24 horas em papelão 
e até três dias em superfícies de plástico e aço inoxidável. 
Ainda não se sabe quanto tempo sobrevive em tecido e outras superfícies.

                          

Buscamos fontes confiáveis e seguras  para manter você informado.

Informação salva vidas!l



                           MITO - É mentira que o COVID comprometa
                                                                somente idosos.

Idosos e pessoas com comorbidades, fazem parte do grupo de risco, 
mas qualquer pessoa (crianças, jovens e adultos) pode ser infectado. 
Por isso o cuidado vale para todos.

                           MITO - É mentira que chás e água recém fervida com
alho e outras receitas caseiras previnam ou curem o COVID.

Cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, lavar as mãos frequentemente
e manter o distanciamento social estão entre as principais ações de
prevenção. Ainda não há remédio ou vacina contra o COVID.

                           VERDADE - Álcool em gel, desinfetantes e água
sanitária são eficazes contra o COVID.

Todos esses produtos têm poder contra o novo coronavírus, assim 
como limpadores multiuso com cloro, álcool de limpeza (líquido, 
com concentração entre 60% e 80%) e sabão.

                           VERDADE - Preciso tirar os sapatos antes 
de entrar em casa..

Seus sapatos devem ficar em uma parte isolada da casa e
somente serem utilizados para sair, quando necessário.



Higienização das mãos com água e sabão

Esfregue o dorso dos 
dedos de uma mão com a
palma da mão oposta 
(e vice-versa), 
segurando os dedos, com
movimento vai-e-vem.

Friccione 
as polpas digitais 
e unhas da mão
esquerda contra a
palma da mão direita,
fechada em concha (e
vice-versa), fazendo
movimento circular.

01
Abra a torneira 
e molhe as mãos, 
evitando encostar na pia.

02
Aplique na palma 
da mão quantidade
suficiente de sabonete
líquido para cobrir todas as
superfícies das mãos.

03
Ensaboe as palmas das
mãos, friccionando-as
entre si.

04
Esfregue a palma 
da mão direita contra o dorso da
mão esquerda (e vice-versa)
entrelaçando os dedos.

05
Entrelace os dedos 
e friccione os espaços
interdigitais

06

07
Esfregue o polegar direito, 
com o auxilio da palma da
mão esquerda (e vice-
versa), utilizando
movimento circular.

08

09
Esfregue o punho 
esquerdo, com o auxílio da palma
da mão direita (e vice-versa),
utilizando movimento circular.

10
Enxágue 
as mãos, retirando os resíduos de
sabonete. Evite contato direto das
mãos ensaboadas com a torneira.

11
Seque as mãos com papel-toalha
descartável, iniciando pelas mãos
e seguindo pelos punhos.



Higienização das mãos com álcool em gel

01 Aplique uma quantidade
suficiente de álcool em gel  
na mão.

02

03

04

05

06
Friccione as palmas da
mão entre si.

Espalhe o gel de uma
mão para outra.

Continue espalhando o gel
sobre as mãos até que seque
completamente.

Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.

Esfregue a palma 
da mão direita contra o dorso da
mão esquerda (e vice-versa)
entrelaçando os dedos.

Friccione 
as polpas digitais 
e unhas da mão esquerda
contra a palma da mão
direita, fechada em concha
(e vice-versa), fazendo
movimento circular.



Como higienizar sua
máscara de pano?

Após deixar de molho, enxague abundantemente
com água e deixe secar naturalmente.

Retire a máscara usada após a utilização no
trabalho e acomode numa sacola plástica.

Coloque a máscara imersa por 25 minutos 
em solução de água e sabão comum.

Seque-a preferencialmente ao sol, e se possível, em
local de pouca circulação.

Passe ferro elétrico antes de utilizar a
máscara novamente.



Uso de Máscara

P L A S T E K  B R A S I L

Apresentações são ferramentas de comunicação que podem ser
usadas como demonstrações, palestras, discursos, relatórios e mais.
Na maioria das vezes, elas são apresentadas diante do público.

Caso a máscara seja descartável,
após o uso jogue-a imediatamente
em uma lixeira fechada e higienize

suas mãos após o descarte.

Antes de colocar a máscara, limpe
suas mãos com álcool em gel ou

água e sabão.

Cubra a boca e o nariz com a
máscara e verifique se não há

aberturas entre o rosto e a
máscara.

Para remover a máscara remova-a
por trás (não toque na frente da

máscara).

Substitua a máscara por
uma nova,

assim que estiver úmida.

Nunca reutilize máscaras descartáveis.

Ao retirar suas vestimentas e
EPI's,  o último item à ser

retirado deve ser a máscara.



Uso de Máscara

P L A S T E K  B R A S I L

Atenção para o uso correto das máscaras!
Para ter eficácia essa medida deve ser cumprida
seguindo as seguintes recomendações:

Durante o uso, evite tocar na máscara,
se fizer isso:  lave suas mãos com água e
sabão ou alcool em gel.

Ao falar não abaixe sua máscara.Não se exponha mais só
porque está usando máscara.



Atenção!Protetores faciais
No mês de abril/2020, na unidade localizada em Erie (PA), 
a Plastek construiu um molde de cavidade única, em tempo recorde,  
para produzir protetores faciais aos seus colaboradores.
Os protetores foram distribuídos em todas as plantas do grupo 
existentes no mundo.

No Brasil, foram entregues para os colaboradores das  
duas unidades, garantindo mais segurança e proteção
no ambiente de trabalho.

Cuidados:



Diversas ações estão sendo realizadas
para preservar a saúde do seu corpo 
e te levar seguro para casa.

RECONHEÇA

Saúde Mental
Durante esse período de pandemia, frequentemente nos
encontramos em estado de alerta,  confusos e 
preocupados diante de tantas mudanças e incertezas.

O que tem sido feito para cuidar da sua saúde mental?
A Plastek tem realizado entrevistas com os colaboradores abordando questões como preocupação,

insegurança e ansiedade. Além das entrevistas, questionários estão sendo enviados aos colaboradores
buscando obter informações e percepções sobre  o estado de saúde mental de cada um.

Abaixo dicas e orientações que podem te ajudar nesse momento que estamos enfrentando:

INVISTA

NO TRABALHO

MANTENHA CONTATO

BUSQUE

FILTRE



A sua autoconsciência é muito importante. 
Estamos em um ambiente coletivo, por esse motivo, antes de vir para 
o trabalho você precisa fazer uma checagem sobre sua saúde:

ATENÇÃO!

Verifique se você
apresenta 

sintomas como: 
tosse, dificuldade para

respirar, coriza, perda do
olfato/paladar, espirros   ou

dores na garganta e corpo.

Cheque sua
temperatura antes de

sair de casa. 

Caso você apresente 
algum destes sintomas e 
sua temperatura esteja
acima de 37,3º C  
informe a empresa
imediatamente pelo
telefone:  
     3885-8239 ou 3885-8204

 Caso seja necessário, 
você receberá uma 
tele consulta de uma 
equipe médica contratada.

Atenção! Caso você tenha tido contato com pessoas que testaram 
positivo para Covid19 informe a empresa imediatamente.



Fretado / Transporte Público

Deslocamento para
o trabalho

No fretado, acomode-se nos assentos que possuem
capa, somente.

Mantenha distância de outros passageiros.

Utilize máscara durante todo o trajeto 
e ao entrar pela portaria da Empresa.

Mantenha as janelas  abertas.
Se o veículo tiver ar condicionado, confirme com o motorista 
se não está em "modo recirculação".

Utilize álcool em gel antes de entrar no ônibus 
e ao chegar no local de trabalho.



Carro próprio

Deslocamento para
o trabalho

Evite caronas.

Utilize máscara durante todo o trajeto
e ao entrar pela portaria da Empresa.

Mantenha as janelas abertas.

Utilize álcool em gel antes de entrar no carro e 
 enconstar nas superfícies utilizadas.

Levar/trazer o mínimo possível de pertences para o
local de trabalho.



Os protocolos da Plastek foram
revistos e reformulados para
garantir que todos os colaboradores
passem por triagem ao chegar
no local de trabalho.

Medição de temperatura em todos os turnos.

Triagem de todos que precisam entrar na empresa.

Triagem na Portaria

Sinalização do distanciamento.

Sinalização do distanciamento.



Todos, sem exceções, passarão por checagem de temperatura 
antes de acessar as dependências da Plastek.
Se a temperatura aferida for entre 37,3ºC e 37,8ºC a pessoa será monitorada.
Se a temperatura aferida for acima de 37,8ºC a pessoa será impedida de acessar 
e será encaminhada para atendimento médico, através de tele consulta

Chegando ao
 trabalho

A equipe de Segurança do Trabalho estará fazendo um 
monitoramento constante, com entrevistas e formulários.

Teremos fiscais nos fretados acompanhando e monitorando
o cumprimento das normas pré estabelecidas.



Uso de áreas comuns

O distanciamento social de  no mínimo 1 metro
deve ser respeitado em todas as áreas.

Na unidade de Indaiatuba as salas de TV do grêmio estão 
provisoriamente fechadas. 
A TV foi direcionada para o salão arejado da churrasqueira.

Evite reuniões e treinamentos presenciais, 
dê preferências para os recursos  tecnológicos.
Qualquer dúvida procure seu gestor ou TI.

Respeite as demacarções e posicionamento das
cadeiras nas salas de reuniões, treinamentos,
estação de trabalho e restaurante.

Respeite o limite de número de pessoas
em determinados locais.

Mantenha distanciamento nas filas para
entrada e saída na empresa, entrada e saída 
no restaurante e batida de ponto.

Ao conversar com seu colega de trabalho
mantenha a distância  de no mínimo 1 metro.

Preste atenção nas demarcações do chão e
fitas zebradas. 
Elas demonstram a delimitação do espaço 
ou que não pode ultrapassar.



Os ambientes foram adaptados
para que possam ser utilizados
de forma consciente e segura..

Área de descanso



Higienize as mãos antes de entrar no restaurante.
(use a pia ao lado da porta do restaurante ou álcool em gel na parte interna).

Ao finalizar a refeição, saia imediatamente do local e procure por um local 
mais arejado respeitando o distanciamento dos colegas. 

Essa ação tem o intuito de atender o horário de refeição de todos os funcionários 
além de evitar possíveis aglomerações a espera de um local para sentar.

Para a segurança e atendimento de todos, pedimos atenção em
relação ao uso do restaurante da empresa.

Uso das áreas de
alimentação

Respeite a demacarção e posicionamento das cadeiras.

Evite o uso do celular dentro do restaurante. 
Se usá-lo não deixe-o sobre a mesa.

Restaurante



Em relação à copa situada no ADM, pedimos que respeitem a
sinalização do número de pessoas no local.

Higienize as mãos antes de entrar na copa.

Utensílios não poderão ser compartilhados.

Caso opte por levar algo para comer, os recipientes ou 
utensílios não poderão ser lavados na empresa. 
(a esponja não poderá mais ser compartilhada).

Não está autorizado guardar itens particulares na copa.

O horário de funcionamento da copa é:  das 06:00 as 18:30

Uso das áreas de
alimentação

COPA



Mantenha o distanciamento
Cuidado onde armazena sua máscara
Evite permanecer por  muito tempo 

Pedimos atenção ao estar nesse ambiente:

Torneiras foram bloqueadas para que o distanciamento seja mantido
Foi definido limite de número de pessoas dentro desses ambientes
Informativos e orientações foram colocados

Os sanitários e  vestiários foram adaptados para manter  todos que estão ali dentro, seguros.

Sanitários e Vestiários



As reuniões se fazem necessárias para alinhamentos internos , 
troca de informações e tomada de decisão.

Provisoriamente, as reuniões em salas fechadas estão proibidas. 

Por esse motivo , elas  devem acontecer  em  ambientes arejados e
com ventilação, respeitando o distanciamento de no mínimo 1 metro

entre cada colaborador.

Reuniões 

As salas estão sendo adaptadas para videoconferências.
Pedimos que  utilize com responsabilidade o espaço 

e zele pela conservação dos equipamentos que estarão disponíveis.



O retorno às atividades presenciais acontecerá de forma  gradual e em grupos.
Para garantir um ambiente seguro para todos, a Plastek provisoriamente, permitirá a
realização de horários flexíveis para cumprir a jornada de trabalho.

O que é horário flexível?
A jornada de trabalho vigente prevê 08 horas diárias de trabalho , totalizando 
40 hrs semanais. Hoje existem horários fixos para o cumprimento desta jornada. 

A flexibilidade permite que o colaborador cumpra as oito horas diárias,
flexibilizando seu horário de entrada e de saída.

Essa media visa:

Controle do número de pessoas 
no mesmo ambiente

Horário Flexível

Monitoramento e acompanhamento
da saúde dos colaboradores



hic Effortless Confident

APÓS A JORNADA DE TRABALHO, OS CUIDADOS DEVEM CONTINUAR.

Cool In The Know

Voltando para casa

Ao chegar em 
casa retire seus
sapatos antes de
entrar em casa

Tire a roupa que
utilizou e coloque-a 
em uma sacola ou
direto na máquina 
de lavar.

Tome banho e 
higienize bem todas
as áreas expostas
(mão, braço,
pescoço)

Higienize todos
seus pertences
utilizados
no dia.

Intensifique a
higienização
da casa

Não cumprimente
seus familiares sem
ter feito todos esses
protocolos.



Zoom Lotus Notes

Até 100 participantes na mesma reunião.
Permite que seja projetado conteúdos para 

Gravação das reuniões 
Troca de mensagens instantâneas dentro do

Plataforma de vídeoconferência  e audioconferência online:

ser compartilhado e visualizado por todos

aplicativo

Diante da necessidade e importância do distanciamento social,  para preservar a saúde de todos, neste momento 
o uso da tecnologia se torna fundamental  para manter  as relações que fazem parte da rotina de trabalho e do dia a dia.
Abaixo relacionamos as ferramentas que  a Plastek reconhece como oficiais para as interações que se fazem necessárias.

Troca de emails
Mensagens instantâneas 
Planejamento de calendário 
Agendamento de  treinamentos e reuniões.

Ferramenta utilizada para:

Ferramentas e
Recursos Tecnológicos

O treinamento "Ferramentas e Recursos para o dia-a-dia", disponível para acesso 
no SoftExpert apresenta videos práticos e orientativos sobre algumas funções destes recursos.
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Estou autorizado a
realizar/receber 

 visitas de
fornecedores e

clientes?

A redução do contato social é uma estratégia que preserva 
e protege as pessoas e os ambientes.

Pedimos que dê preferência  para que as reuniões  com clientes e fornecedores
sejam prioritariamente realizadas à distância, 
através dos recursos disponibilizados.

Caso não seja possível, pedimos análise prévia junto à gestão 
da real necessidade de receber pessoas na planta 
ou se deslocar  até as instalações de clientes e fornecedores.

O monitoramento interno que está sendo realizado,  permite a cada unidade
manter o controle e acompanhamento da saúde de todos que circulam naquele
ambiente.

Independente da forma , nossas equipes estarão disponíveis e acessíveis 
para atender nossos clientes  e contatar nossos fornecedores.
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Este guia foi elaborado para orientar e informar todos os colaboradores da Plastek do Brasil.
Simples e prático,  orienta atitudes e comportamento que devem ser adotados no  dia a  dia, para preservar 

a saúde de  todos e manter a operação funcionando.

Cada um de nós é um agente de  prevenção, por isso quanto mais
informados e conscientes de nossa responsabilidade estivermos,  
estaremos transformando o ambiente em que estamos inseridos.

A Plastek preza pela saúde e bem estar de cada um de vocês.
Pedimos neste momento que você preze pelo ambiente de trabalho, 

 monitorando suas atitudes e comportamentos e orientando seus colegas..
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