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ORIENTAÇÕES  
 
 

Como diminuir os riscos de contaminação do coronavirus no ambiente de trabalho? 
 
 

       No momento não podemos pensar em adotar somente medidas legais ou 

judiciais, zelar pela saúde do próximo e da nossa própria saúde é imprescindível para que 

unidos e juntos vençamos essa fase conturbada – COVID 19. 

 
       Acreditamos que não é preciso uma Lei para nos dizer que sobreviver é 

fundamental, bom senso de todos, essa será a melhor arma para combater a pandemia. 

 

       Empregados e empregadores precisam pensar em formas alternativas 

para minimizar eventuais prejuízos que possam vir a ser causados nesse período de 

dificuldade, precisam pensar na melhor solução para cada caso concreto e em medidas 

preventivas para evitar contaminação. 

 

       Com o apoio de diversas entidades classistas estamos pensando em 

medidas emergenciais que já poderão ser colocadas em prática. 

 

       Estaremos a todo momento utilizando nossas redes sociais para publicar 

informações que possam facilitar e proteger a vida e emprego dos comerciários, atentos a 

situação para atualizar as informações e possíveis alterações das recomendações ou até 

mesmo um decreto das autoridades públicas.  

 

      Por isso, nós do Sindcomerciarios estamos trabalhando arduamente, 

orientando empregados, empregadores e contadores, na certeza de que iremos vencer essa 

batalha contra o coronavirus.  
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      Objetivando proteger a saúde dos comerciários apresentamos as 

principais recomendações: 

 

 Liberação/afastamento dos trabalhadores que componham o grupo de risco (Idosos, 

portadores de doenças crônicas, gestantes; 

 

 Redução do horário de funcionamento do estabelecimento comercial, com revezamento 

de turnos e da equipe de trabalho, evitando aglomeração de pessoas, inclusive na 

utilização do transporte público (Exemplo de Varginha que algumas empresas já 

optaram pela redução, sendo de segunda a sexta das 10:00 as 16:00, sábado 9:00 as 

12:00); 

 

 Teletrabalho para aquelas pessoas que possam exercer suas atividades a distância; 

 

 Praticar o consumo consciente, conforme já anunciado não há risco de 

desabastecimento (Se for preciso ir ao supermercado, procure ir somente 1 pessoa da 

família, evitando, na medida do possível, levar idosos, crianças ou qualquer outra 

pessoa que se enquadre no grupo de risco). 

 

 

 

      Esclarecemos que estamos à disposição para prestar mais informações 

que se fizerem necessárias. 

 

      Importante lembrar que algumas medidas simples podem evitar a 

propagação do vírus, nós estamos fazendo a nossa parte! E você está fazendo a sua? 

 

 
Todos contra o COVID 19, unidos somos mais fortes. 

 
 

Atenciosamente, 
 

Diretoria 
 


