PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
PARA CONTROLE DA COVID 19
Declaro estar ciente dos riscos da transmissão da doença e que deverei colaborar
efetivamente para manter e controlar as medidas de prevenção e proteção de funcionários e
clientes, contribuindo par a o controle da transmissão da covid 19, com o compromisso de:
A) Manter-me atualizado, por meios de fontes confiáveis, sobre as formas de transmissão da
doença COVID-19 e sobre as medidas de prevenção e proteção dos funcionários e clientes
do meu estabelecimento.
B) Afastar temporariamente funcionários que apresentam sintomas da doença COVID-19,
orientando para que procurem imediatamente o serviço de saúde.
C) Incentivar a manutenção do distanciamento social para trabalhadores do grupo de risco.
D) Cumprir a obrigatoriedade do uso de mascaras dentro das instalações, por todos os
funcionários, cliente e/ou frequentadores, fornecendo a quantidade de mascaras em numero
suficiente para uso de todos os funcionários.
E) Providenciar sabonete líquido, papel toalha e lixeira em todas as pias para lavagens das
mãos para uso dos funcionários e clientes.
F) Providencia solução alcoólica 70 % (álcool em gel) para uso dos clientes e funcionários em
local de fácil acesso.
G) Orientar os funcionários para não realizar o compartilhamento de objetos.
H) Manter o ambiente limpo e arejado, comportas e janela abertas, sempre que possível.
I) Identificar e desinfetar os objetos de maior contato dentro do estabelecimento, com maior
risco de contaminação no ambiente de trabalho.
J) Providenciar em quantidade adequada produtos de limpeza e desinfecção das superfícies
e ambiente de trabalho (álcool 70%, água sanitária, sabão e outros produtos para
desinfecção).
K) Orientar o funcionário designado para limpeza para fazer a desinfecção de forma correta,
bem como orientar as medidas de segurança e uso adequado dos EPI’s, para que ele não
fique exposto à contaminação.
L) Avaliar a quantidade máxima de clientes e funcionários dentro do estabelecimento de
forma a garantir o distanciamento seguro.
M) Proibir aglomerações de pessoas e limitar o numero de clientes em atendimento, fixando a
quantidade e permanência máxima de pessoas por grupo familiar.
N) Organizar as filas e realizar marcação no piso, visando garantir o distanciamento mínimo
por pessoa.

Poá , _____ de Junho de 2020.

__________________________________________________
Assinatura do responsável legal da empresa/estabelecimento.
CPF do Resp legal da empresa/estabelecimento: ________________________

Nome / razão social da empresa:________________________________________________
CNPJ___________________________

Termo de Compromisso de Responsabilidade Social que deverá ser impresso e fixado em local visível.

