
1. Evite aglomerações, por exemplo: na copa em 
horário de café, ou na recepção, etc.;

2. Não participe ou promova eventos, neste 
período. Não estamos recebendo visitas;

3. Evite contato pessoal. Nossos cumprimentos 
tradicionais, durante este período mudaram;

4. Evite reuniões em locais fechados, ao invés disso, 
utilize as reuniões remotas;

5. Evite ao máximo ligar o ar condicionado, abra as 
janelas para que o ar possa circular;

6. Qualquer pessoa com sintomas de resfriado 
(tosse, espirro, febre), deve trabalhar em casa;

7. Ao usar o bebedouro, não encoste a garrafa ou 
xícara no bico por onde sai a água;

8. É recomendável que o líder considere o trabalho 
remoto no seu time;

9. Pessoas que fazem parte do grupo de risco, 
exemplo: pressão alta, diabetes, devem ficar em 
casa;

10. Lave bem as frutas antes de comer, bem como as 
xícaras e garrafinhas de água com frequência;

11. Os panos de prato, devem ser utilizados apenas 
pelas meninas da limpeza;

12. Não utilize mouse, teclado ou outro objeto de 
colegas. Se precisar de ajuda, dê preferência ao 
remoto (chat, e-mail, etc.)

1. Mantenha-se bem alimentado e cuide da sua 
saúde. Ela ajudará na sua imunidade;

2. Lave as mãos com frequência e da maneira 
correta;

3. Proteja a boca e nariz ao tossir ou espirrar com o 
braço ou um lenço;

4. Cancele viagens e participações em eventos;

5. Faça reuniões remotas;

6. Não compartilhe correntes ou informações das 
quais não conhece a fonte e não confirmou a 
veracidade;

1. Evite aglomerações: bares, restaurantes, 
supermercados e farmácias com número elevado 
de pessoas;

2. Evite, a todo custo, fazer viagens, 
independentemente da distância;

3. Evite contato com pessoas que viajaram neste 
período, principalmente para fora do país;

4. Promova um isolamento social familiar (evite 
almoços em família, festinhas e comemorações, 
etc.);
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