
 

 

 

 

 

 

 

Prezado (a) empresário (a), 
 

Vimos, através deste, informar que em reunião do Comitê COVID da Prefeitura Municipal de Três 

Rios no dia 20 de agosto, nos foi passado o cenário epidemiológico do Estado do Rio, com avanço da 

VARIANTE DELTA, inclusive com alguns Municípios em BANDEIRA ROXA E VERMELHA, sendo 

necessário redobrarmos os protocolos de segurança. 

- O Governo Municipal tomará as seguintes medidas:  

 Intensificação da fiscalização; 

 Montagem de tenda na PRAÇA DA AUTONOMIA PARA TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 da 
população (De 23 a 31 de agosto – O horário de funcionamento será das 10h às 20h). Para ser 
testada, basta a pessoa se apresentar ao local com documento de identidade. 

 

- Protocolo para funcionário/familiar que apresentar sintomas da COVID-19: 

 Procurar o CENTRO DE TRIAGEM AO LADO DA UPA ou a TENDA NA PRAÇA DA AUTONOMIA 

PARA TESTE RÁPIDO PARA COVID-19; 

 Se testar positivo ao realizar o exame, deverá seguir todos os protocolos preestabelecidos e 

fazer isolamento domiciliar com todos os membros da família por 5 dias; 

 No sexto dia procurar o CENTRO DE TRIAGEM para repetir o exame e verificar a possibilidade 

de retorno às funções. 

 

- Protocolo para empresa: 

 Somente o funcionário que TESTAR POSITIVO PARA COVID-19, ou que morar na mesma 

residência de pessoa contaminada deverá ser afastado. Demais colaboradores que 

trabalharem próximo ao mesmo deverão procurar o CENTRO DE TRIAGEM, caso apresentem 

sintomas; 

 Para proceder a desinfecção do ambiente, utilizar agua sanitária, sendo para chão 50ml de 

agua sanitária diluída em 1 litro de água e para superfícies 25ml de água sanitária diluídas em 

1 litro de água. Se preferir, pode ser contratada uma empresa especializada para realizar a 

limpeza; 

 Oriente seus colaboradores a levar os familiares: crianças e idosos para tomar a VACINA H1N1. 

É fundamental que cada um FAÇA SUA PARTE, para que possamos diminuir a transmissão da 

COVID-19, principalmente da NOVA VARIANTE DELTA, e não tenhamos que retroceder, tendo 

MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS. 

Sugerimos atenção em relação ao assunto. Qualquer dúvida estamos à disposição. 



 

 

 

 

 

 

 

FIQUEM ATENTOS A TODAS AS ORIENTAÇÕES: 

 

 

- Disponibilizar na entrada do 
estabelecimento álcool em gel ou 
sabonete líquido, papel toalha e água 
corrente para uso dos clientes e 
funcionários, com identificação e 
orientação; 

 
 

 

- Não pode ter aglomeração. É 
necessário controlar o acesso da 
quantidade de pessoas ao interior 
do estabelecimento. Se possível 
estabelecer locais diferentes para 
entrada e saída; 

     

 

- Adotar medidas de contenção do 
acesso ao interior do estabelecimento 
com vistas a manter o distanciamento 
mínimo de 1,5m (um metro e meio) 
entre cada cliente ou frequentador; 

 
 

 

- Fazer a higienização do 
estabelecimento com desinfecção 
de torneiras, maçanetas e balcão, 
demais superfícies, banheiros e 
áreas comuns; 

     

 

- Utilização de termômetro 
infravermelho para aferir 
temperatura na entrada do 
estabelecimento; 

 
 

 

- Orientar os trabalhadores sobre a 
prevenção do Covid-19 e a forma de 
higienização das mãos; 

  

 

- Uso obrigatório e correto de 
máscaras por parte dos funcionários e dos 
clientes que entram nas lojas; 

 

 

- Para os trabalhadores do grupo de 
risco, priorizar o trabalho em home 
office. 

   

 

- Controle e realização dos exames 
médicos ocupacionais e mantenha os 
programas de segurança e saúde com 
análise global e o protocolo da 
COVID-19 atualizado. 

  

 


