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1. OBJETIVO
Considerando o cenário decorrente da Pandemia causada pelo Coronavírus, a Moinho do Nordeste vem
estabelecer suas ações de prevenção e tratamento para manter o exercício regular de suas atividades

na forma deste Plano de Prevenção à Covid-19 (Plano).
Em razão das recorrentes alterações legislativas e cenários fáticos, registramos que as ações podem ser
a qualquer momento modificadas de acordo com as regulamentações e orientações dos órgãos
governamentais.
UNIDADES: Antônio Prado/RS, Canoas/RS, Pinhais/PR.

2. COMITÊ DE CRISE
Para conduzir as atividades, o Moinho do Nordeste formou o Comitê, a fim de orientar e fiscalizar o atendimento deste
Plano, com as seguintes responsabilidades:
 Elaborar e revisar o planejamento macro das ações para a mitigação dos impactos;
 Centralizar a tomada de decisões operacionais e táticas;
 Permitir que as respostas a crise sejam coordenadas e refletidas em toda as áreas;
 Aprovar as comunicações a serem veiculadas interna e externamente;
 Avaliar a capacidade produtiva, turnos de trabalho e possíveis revezamentos de funcionários;
 Apoiar e disponibilizar canais de apoio voltados ao bem-estar e saúde mental aos funcionários;
 Atuar como canal de comunicação com funcionários e partes interessadas;
 Reportar à Direção as atualizações das repercussões da COVID-19 no Brasil e no mundo, das ações governamentais e

legais que impactam a organização, bem como sobre a execução do Plano.
INTEGRANTES: Célia, Itacir, Marilda, Jayne, Luciano Zanotto, Alexandre, João Guilherme, Cervelin, André, Eduardo
Kormann, Ana Paula.

Medidas de
Prevenção à Covid-19

Busca ativa diária por pessoas com sintomas de síndrome gripal
• É obrigatório o uso de máscaras de tecido durante toda a permanência nas dependências da empresa. Os colaboradores
são orientados sobre a necessidade de higienização e troca de máscaras.
• A empresa realiza medição diária de temperatura corporal de seus colaboradores, visitantes e prestadores de serviços,
havendo check list semanal de verificação.
• Foram divulgadas diretrizes internas de auto avaliação diária pelos colaboradores sobre seu estado de saúde.
• Ao apresentar qualquer sintoma característico da Covid-19 (tosse frequente, febre e/ou dificuldade para respirar) o
colaborador é direcionado ao atendimento médico.
• Se terceiro/visitante, é solicitado que este preencha um questionário sobre seus sintomas ou de pessoas de contato.

Política de home office para o Grupo de Risco
• Visando a preservação de seus colaboradores, foi disponibilizado o regime de home office para quem compõe o grupo
de risco.

Campanhas de conscientização
• Foram disponibilizados cartazes orientativos nos locais de maior fluxo de pessoas.
• São realizados treinamentos e talks sobre as medidas de prevenção, garantindo que a informação chegue a todos.

Canal de comunicação
• A ouvidoria da Moinho do Nordeste for reformatada para atender relatos relacionados ao Plano e medidas de prevenção
ao Coronavírus. O canal está disponível no site da empresa.

Refeitório
• Suspensão do sistema de buffet – todas as refeições passaram a ser servidas no formato a la carte.
• Distanciamento das mesas e cadeiras – foi implementado distanciamento entre as mesas do refeitório e entre os
colaboradores no momento da refeição. Existem marcações no local para orientação. Além da colocação de acrílicos para
auxiliar no cumprimento do distanciamento na unidade de Antônio Prado.
• Higienização das mesas/cadeiras – as mesas e cadeiras estão sendo higienizadas imediatamente após a realização da
refeição. Há um check list semanal para verificação.
• Entrega de kits de utensílios higienizados – estão sendo entregues kits de utensílios higienizados a cada funcionário.

Higienização e Desinfecção das áreas
• PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO – criação de pontos de higienização, tais como (i) dispensers de álcool em gel 70% e (ii)
lavatórios com sabonete líquido antisséptico e secadores. Em alguns pontos foram disponibilizados totens de álcool gel.
• PULVERIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS – tais como corredores, salas de convivência, refeitório, banheiros, vestiários e
outras, várias vezes ao dia bem como limpeza em torneiras, maçanetas, corrimões, etc.
• DESINFECÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS – são realizadas desinfecções nas áreas externas com maior circulação de pessoas.
• HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO – com álcool 70%, no início de cada jornada e sempre que for possível
higienizar os itens de maior contato (telefones, teclados, mouses).
• MEDIDAS PARA A RENOVAÇÃO/CIRCULAÇÃO DO AR – abertura de janelas em todos os ambientes, a fim de possibilitar
a circulação do ar.

• TAPETES DE DESINFECÇÃO – disponibilizados nas áreas de acesso.

Indústria
• Uso de máscaras – é obrigatório o uso de máscaras nas dependências da empresa, sendo seu uso fiscalizado por
membros do Comitê.
• Pausas – a empresa adotou sistema de escala nos horários de intervalo. As medidas de distanciamento seguem sendo
obedecidas.
• Higienização e utilização de EPIs – é obrigatório o uso de EPIs e sua higienização, sendo os colaboradores orientados a
como fazê-la corretamente. No caso de inconformidade com algum equipamento, este é substituído por equipamento
novo.

• Informativos – assim como o restante da empresa, os trabalhadores da indústria também são informados das medidas
de prevenção por cartazes e informativos.

Transporte de Cargas
• Uso de máscaras – é obrigatório o uso de máscaras quando da realização de transporte ou recebimento de cargas.
• Medidas às empresas – as transportadoras são informadas por e-mail e cartazes das medidas a serem cumpridas, tais
como utilização de álcool gel, distanciamento mínimo, permanência do motorista no caminhão, medição de temperatura,
etc.
• Comprovantes de entrega – se realizados por via física, quando do manuseio é obrigatória a higienização antes e após o
contato ou o uso de luvas para evitar possível contaminação através do documento.

Transporte de Colaboradores
• Transporte próprio – na unidade de Antônio Prado, o colaborador pode contar com transporte da própria empresa,
sendo obedecida a regra de 50% de lotação máxima ser obedecida.
• Outros meios de transporte – Se utilizados aplicativos de transporte, devem ser escolhidas empresas que atendam às
medidas preventivas (uso de máscara, ventilação e higienização).
• Transportes movimentados – aos colaboradores que fazem uso do transporte público, foram fornecidos máscaras e
álcool. Todos são orientados a evitar a permanência em transportes ou áreas de espera muito movimentadas.

Reuniões
• Presenciais – evitar realizar reuniões presenciais, mas, se for realmente necessário, deve ser obedecido o limite de
pessoas, bem como as regras de distanciamento entre os presentes.
• Protocolos internos – todos que participarem das reuniões presenciais devem utilizar máscara e obedecer os protocolos
internos.
• Higienização – finalizada a reunião, deve ser feita a higienização do local e das superfícies utilizadas.
• Estações de trabalho – foram colocadas divisórias de acrílico entre os colaboradores do escritório.

A Moinho do Nordeste está atenta às orientações dos órgãos governamentais e vem
adotando todas as medidas que estão ao seu alcance para prevenir e conter a
disseminação do Coronavírus dentro da empresa.
O descumprimento das medidas de prevenção põe em risco não só a sua saúde
como a de todos, de modo que ensejará a responsabilização cabível.

Cuide-se e cuide dos outros.
Comitê de Prevenção à Covid-19

