
VOLTANDO AO LOCAL DE TRABALHO COM SEGURANÇA

6 cartazes para apoiar um 
local de trabalho seguro

Você não pagou à Marsh nenhuma compensação pelo recebimento destes cartazes. Os cartazes não devem ser usados para 

qualquer situação individual e não devem ser considerados como tal. A Marsh não faz nenhuma representação de que os cartazes 

refletem com precisão as políticas ou práticas de sua organização, cumprem com quaisquer requisitos governamentais ou de 

autoridade de saúde ou são adequados para sua organização específica. A Marsh não oferece, e não está oferecendo, nenhum 

conselho médico ou jurídico. Consequentemente, quaisquer declarações feitas pela Marsh nos pôsteres não devem ser 

consideradas como aconselhamento médico ou jurídico. Consulte seus próprios  especialistas sobre essas e outras questões, 

conforme julgar apropriado. A Marsh não assume nenhuma obrigação de revisar os Cartazes para refletir quaisquer mudanças, 

eventos ou condições que possam ocorrer após o seu download ou de outra forma atualizar os Cartazes. 
Ao fazer o download dos Cartazes, você concorda com o acima exposto e isenta a Marsh e suas afiliadas de toda responsabilidade 

para com você, seus funcionários ou qualquer outra parte decorrente de ou em conexão com os Cartazes ou qualquer assunto neles 

contido, sua entrega a você ou seu uso. Este acordo representa o acordo integral entre você e a Marsh e substitui todos os acordos 
anteriores, escritos ou orais, relativos aos cartazes.



Use Máscara



Como estamos trabalhando 
para manter todos seguros

Limpeza: treinamento de nossa equipe para 

realizar uma higienização profunda.

21
Triagem:  triagem diária dos colaboradores e visitantes 

antes da entrada nos locais de trabalho. 

Compartilhamento: atualizando a equipe regularmente 
sobre quaisquer novas iniciativas.

7
Melhorando: revisando nossas ações de resposta à 

covid-19 com frequência. 

6

Confirmando: garantindo 

que nosso programa seja 

cumprido.

5
Educando: treinando colegas para 

reconhecer os sintomas de COVID-19 e a 

compreensão das responsabilidades 

pessoais.

4
Distanciamento: encorajando o 

distanciamento físico entre colegas.

3



Use sua máscara sempre cobrindo a boca e nariz.

Coisas que você pode fazer para ajudar 
a manter nossa empresa segura

Lave suas mãos com frequência 
por pelo menos 20 segundos.

Evite tocar em seus olhos, boca e nariz.

Ao tossir ou espirrar, use lenço de papel, 

depois descarte-o e lave suas mãos.

Fique em casa caso apresente 

sintomas da covid-19.

Fique ao menos 2m de distância.

2M DE DISTÂNCIA



Refeitório
Use sua máscara sempre cobrindo a 
boca e nariz.

Evite tocar em equipamentos compartilhados. 
Use uma toalha de papel, seu cotovelo ou 
luvas limpas.

Se o refeitório estiver cheio, espere até que um colega saia e 

permita a manutenção do distanciamento entre as pessoas.

Evite permanecer 
no refeitório 
quando não for 
necessário.

Mantenha ao menos 2m de distância.

2M DE DISTÂNCIA

Procure comer e beber em seu espaço pessoal de trabalho.

Utilize lenços de limpeza, se necessário. 

Lave suas mãos por pelo menos 20 segundos após tocar em 

objetos compartilhados.



Salas de Reunião
Use sua máscara sempre cobrindo a boca e nariz.

Evite tocar em objetos 

compartilhados. Use um lenço de 

papel, o cotovelo ou luvas limpas. 

Limite o número de participantes da reunião para permitir que todos tenham espaço suficiente para manter o distanciamento mínimo. 

Se a sala estiver ocupada, espere até que esteja livre e permita o distanciamento adequado.

Esta reunião pode ser realizada online? 



Use sua máscara sempre cobrindo a boca e nariz.

Sanitários
Dê espaço e mantenha a distância de seus colegas ao entrar ou sair.

Para manter o distanciamento, use pias alternadas para 

lavar as mãos.

Lave suas mãos por pelo menos 20 segundos.




