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REITORIA

Título: Protocolos de Segurança para viagens com veículos institucionais

Magnífica Reitora,

          Vimos  informar  sobre  o  protocolo  de  segurança  que  estão  sendo  utilizados  na
Coordenadoria de Transportes para todas as viagens com veículos institucionais, de forma a
reduzir os riscos de contaminação de servidores e terceirizados deste Instituto:

1. Orientamos aos motoristas e passageiros a lavar as mãos frequentemente e sempre com
água e sabão, especialmente antes e após cada viagem.

2. Com relação a higienização dos veículos, antes de cada viagem solicitamos aos motoristas
a higienizarem os veículos com aspirador de pó e a higienizarem com álcool em gel todas
as maçanetas, volantes, marcha, freio de mão, painéis e outros locais onde motoristas e
passageiros costumam manusear com as mãos;

3. Recomendamos aos motoristas e passageiros que, ao tossir e espirrar, a cobrirem boca e
nariz  com lenço descartável e/ou com o braço.  Nunca com as mãos, que são um dos
principais  vetores  de  contágio.  Em  todas  as  viagens  os  motoristas  utilização  luvas,
máscaras e álcool em gel, disponibilizando os mesmos aos passageiros;

4. Recomendamos aos motoristas e passageiros a sempre que possível evitar tocar os olhos,
nariz e boca durantes as viagens;

5. Recomendamos evitar qualquer contato físico entre os tripulantes dos veículos, a exemplo
de aperto de mãos;

6. Determinamos que todas as viagens ocorram com os vidros do carro abertos para arejá-lo,
exceto em situações que possa ser prejudicial à saúde dos motoristas e passageiros, como
em estradas não pavimentadas por conta da poeira;

7. Recomendamos aos motoristas e passageiros a evitar pessoas desnecessárias na viagem e
a manter a maior distância possível entre os tripulantes dos veículos. Durante as viagens
os tripulantes devem ficar próximos as janelas que permanecerão abertas.  Assim, não
serão  autorizados  mais  que  3  pessoas  por  viagem  além  do  motorista  (uma  pessoa
posicionada em cada janela).

8. Quando  estiverem  fora  dos  veículos  recomendamos  aos  motoristas  e  passageiros  a
evitarem aglomerações e a manterem-se em ambientes ventilados.

9. A sala e materiais dos motoristas serão utilizadas exclusivamente por eles, com protocolo
de limpeza e higienização diária com álcool em gel nos locais de maiores manuseio como
maçanetas, teclados, mouses etc. Sempre que possível deverá ser priorizado o contato
com os motoristas pelo telefone ou whatsapp. Os motoristas possuem escalas de trabalho
em dias alternados para redução de riscos de contaminação.

10. A Pick Up de placa OEM-8441 será utilizada exclusivamente para as viagens da DIPOP. Os
demais  veículos  serão  utilizados  alternadamente  para  as  demais  viagens,  de  forma  a
reduzir os riscos.

          Assim,  estaremos  anexando este  memorando  em todos  os veículos  e  na  sala  dos
motoristas. Solicitamos de vossa magnificência a divulgação desse protocolo para todas as pró-
reitorias e demais setores diretamente subordinados a Reitoria para ciência.

Respeitosamente,
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