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Aos poucos, e seguindo as normas determinadas
pelo Centro de Contingência para a Covid-19 do
governo de São Paulo, estamos retornando ao

trabalho; porém, o cenário exige muitos cuidados.

Para apoiar o retorno seguro às atividades, preparamos 
 esta cartilha com dicas de boas práticas.

Covid-19: Guia retorno seguro ao trabalho

Você cuida de você e cuida do outro!



Você sabia que foi criado um Comitê de
Acolhimento na SEDUC para receber com 

toda segurança e dar apoio aos  servidores 
da educação? Ele é formado pelo Gabinete 

do Secretário Executivo, CGRH, EFAPE, Conviva
SP, DA (Departamento de Administração),

Intranet e com apoio do Gabinete Integrado

Tem alguma dúvida? Quer compartilhar 
alguma informação? Um canal de escuta 
foi aberto especialmente para ouvir você.  

Comitê de Acolhimento

contato: (11) 99976-3288



Comitê de Acolhimento Central

Você Sabia?  As Diretorias de Ensino também podem

instituir um Comitê de Acolhimento. Mais informações 

entre em contato no telefone (11) 99976-3288

- Cabe ao Comitê o acolhimento às equipes dos
órgãos centrais que estão retornando ao trabalho

- Estabelecer, monitorar e orientar na execução 
dos protocolos sanitários e de saúde

- Promover a integração das diversas equipes nas
ações de prevenção e de combate à pandemia
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Antes de sair 
para o trabalho

Meça sua temperatura
corporal. Em caso de
febre (acima de 37˚C)

alerte seu gestor
imediato e permaneça

em teletrabalho

Coloque sua
máscara e leve 

uma de reserva. 
ela precisa ser

trocada a cada 3h 
ou até ficar úmida 

Lave as mãos e
carregue um álcool

em gel com você
para higienizar as
mãos no caminho

Você cuida de você e ao mesmo 
tempo cuida do outro!



Quando estiver 
na rua

Use máscara o 
tempo todo

Mantenha distância 
de pelo menos 1,5m 
para outras pessoas

Fique longe de
aglomerações

 Utilize álcool em gel 
nas mão e lave-as 
assim que possível



Quando chegar
ao trabalho

1 - Higienize seu celular 
e sua mesa de trabalho

2 - evite compartilhar
objetos pessoais como

canetas, lápis e 
demais itens

3 - mantenha distÂncia 
em relação a mesa de

trabalho do seu colega

4 - Sem abraços, beijos
ou apertos de mão 

5 - evite conversas no
corredor



Não retire 
sua máscara 

se não houver 
necessidade e nem

fique tocando
nela de maneira
desnecessária

esteja sempre 
de máscara 

nos ambientes
compartilhados
como banheiros,

salas de trabalho 
e corredores

Atenção: Uso da máscara é obrigatório em todas
as  salas, corredores e demais dependências

No ambiente de trabalho

Evite elevadores.
Se usar, aguarde 
o próximo caso

tenha alguém

dê preferência e,
se possível, opte

pelas reuniões
on-line



Quando for se alimentar em 
 restaurantes ou no refeitório

Retire sua máscara 
apenas durante as

refeições utilizando 
as alças para isso

Lave bem as mãos
antes de se servir 
nos restaurantes 
e depois de comer

Coloque-a dentro 
de um saco plástico

destinado a isso 
ou ainda sobre um

guardanapo de papel 



Ao chegar em casa

 tire os sapatos antes de entrar
em casa e higienize-os

tire a máscara e  lave-a utilizando
água sanitária ou água e sabão, 

   caso seja reutilizável

higienize seus pertences (celular,
chaves, carteiras, óculos e etc) com
água e sabão ou água  ou álcool 70%

coloque todas as roupas para
lavar e tome banho em seguida



Tem dúvida ou sugestão?  
Lembre-se que um canal de escuta foi
aberto especialmente para atender o
servidor da Educação neste momento:
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contato: (11) 99976-3288


