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PROTOCOLO CRA-AM NO RETORNO DAS ATIVIDADES NA SEDE 

O presente protocolo de normas de segurança e prevenção ao novo coronavírus, se reverte 

de norma de convivência, ética e disciplina interna, de cumprimento obrigatório a todos os 

colaboradores e conselheiros que frequentam a sede do Conselho Regional de 

Administração do Amazonas e suas representações. 

1. Distanciamento Social: 
 

➢ Atendimento ao público: 

 

• Controlar o fluxo de clientes por meio do agendamento para atendimento;  

• Garantir espaçamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, em caso de espera, por 

meio de sinalização;  
• Utilizar no atendimento barreira física (máscara, viseira de proteção facial, etc); 

 

➢ Ambiente Interno: 
 

• Reorganizar os espaços de trabalho; 

• Manter, preferencialmente, 1,5 m de distância entre todas as pessoas; 

• Limitar o número de pessoas nos ambientes para evitar aglomeração, inclusive 

durante as pausas para o “cafezinho” durante o expediente; 

• Implementar o controle de fluxo para uso do refeitório individualmente ou em dupla 

(evitando conversas paralelas) durante o almoço. 

  

2. Higiene Pessoal 
 

➢ Atendimento ao Público 

 
• Uso de máscaras é obrigatório, e de forma adequada; 
• Instalar na porta de acesso do cliente tapete umedecido com hipoclorito (água 

sanitária) para limpeza dos calçados; 

• Disponibilizar o álcool gel 70% logo na entrada e após o atendimento; 
• Oferecer copos descartáveis em dispositivos de fácil retirada para evitar possíveis 

contaminações; 
• Seguir uma boa higiene respiratória (encorajar as pessoas cobrirem espirros ou tosse 

usando a parte interna do cotovelo); 
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➢ Ambiente Interno: 
 

• Uso de máscaras é obrigatório, e de forma adequada; 

• Instalar nas entradas de acesso ao prédio tapete umedecido com hipoclorito 
(água sanitária) para limpeza dos calçados; 

• Fornecer para equipe os equipamentos necessários para a proteção de acordo com 

a função exercida (máscara, viseira de proteção facial, luvas, etc.); 

• Implementar a lavagem de mãos/desinfecção obrigatória logo na entrada do CRA-

AM;  

• Disponibilizar em maior quantidade de estações de lavagem de mãos e o álcool gel 

70%; 

• Promover a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienizador à base 

de álcool gel 70%; 

• Seguir uma boa higiene respiratória (encorajar as pessoas cobrirem espirros ou tosse 

usando a parte interna do cotovelo); 

• Incentivar o uso de copos/canecas individuais para tomar água; 

• Evitar o compartilhamento itens de uso pessoal entre si, como copos, 

maquiagem, canetas, entre outros acessórios. 

 

3. Comunicação 
 

➢ Atendimento ao público 

• Circular informações de boas práticas realizadas pelo CRA-AM no atendimento aos 

clientes e demais frequentadores (canais de comunicação); 

• Durante o agendamento para atendimento reforçar via e-mail ou telefone reforçar os 

protocolos para atendimento ao público (hora marcada, uso da máscara, 

distanciamento);  

• Realizar a devida identificação na sede do CRA-AM sobre os protocolos a serem 

seguidos no atendimento presencial (placas, comunicado, etc); 
 

➢ Ambiente Interno 

 

• Circular informações de boas práticas aos funcionários (palestra, informativos, vídeos 

explicativos); 

• Realizar a devida identificação na sede do CRA-AM sobre os protocolos a serem 

seguidos durante o expediente (placas, comunicado, etc); 
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• Esclarecer sobre as condições que levam ao afastamento do trabalho ou da 

frequência presencial; 

• Esclarecer os protocolos em casos de suspeita ou confirmação de COVID-19, bem 

como o cronograma de afastamento a ser seguido nesses casos. 
  

4. Monitoramento 
 

➢ Atendimento ao público 
 

• Aferir a temperatura de todos que entrarem na sede do CRA-AM (com uso de 
termômetro laser digital infravermelho); 
 

➢ Ambiente Interno 

 

• Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, de seus familiares e entes 

próximos, sobretudo em caso de suspeita ou confirmação de contaminação; 

• Inspecionar as pessoas em circulação, para identificar possíveis sintomas (aferir a 

temperatura na entrada e, se possível, na saída); 

• Suspender as demais pessoas que tiveram contato com o contaminado, pelo período 

de 14 dias, e monitorar a saúde de cada uma delas. 

 

5. Sanitização de Ambientes 
 

➢ Atendimento ao público 

 

• Manter o ambiente ventilado; 

• Reforçar a limpeza e a desinfecção das maçanetas, cadeiras, bebedouros, guichês de 

atendimento, sanitários, etc; 
 

➢ Ambiente Interno 

 

• Manter os ambientes ventilados; 

• Reforçar a limpeza e a desinfecção dos sanitários e limitar o número de acessos 

simultâneos; 

• Manter o ambiente limpo e remover o lixo de maneira segura pelo menos 3 vezes ao 

dia; 
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• Promover a limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas (telefones, 

mesas, máquinas de pagamentos, impressoras, teclados, maçanetas, botões, etc.); 

• Após uso de itens no refeitório realizar a limpeza adequada imediatamente.  
• Fazer a limpeza frequente dos aparelhos de ar condicionado. 

 

VOCÊ TEM DÚVIDAS OU ESTÁ PREOCUPADO COM A SITUAÇÃO ATUAL? 

Acesse o Canal de Orientações COVID-19 e Apoio Psicológico da Cruz Vermelha Brasileira -

Amazonas - https://mla.bs/2799a654 

 

Material produzido conforme orientações: 

➢ Cruz Vermelha Brasileira - Amazonas  

Palestra Educativa Interna  

➢ Ministério da Saúde 

https://coronavirus.saude.gov.br/ 

➢ Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

https://nacoesunidas.org/oit-publica-orientacoes-para-um-retorno-seguro-e-saudavel-ao-trabalho-

durante-a-pandemia-da-covid-19/ 

➢ Ministério da Economia - Ofício Circular SEI n°1088/2020 

http://trabalho.gov.br/images/Noticias/OFCIO_CIRCULAR_SEI_n_1088_de_2020_ME2.pdf 

 

  
 

 

 

_____________________________ 

Adm. Inácio Guedes Borges 
Presidente do CRA-AM 
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