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Plano de Retorno ao Trabalho Presencial 

 

Você sabia que desde o dia 07/07/2020 iniciamos um retorno as atividades presenciais priorizando a segurança 

de nossos funcionários e participantes? Para possibilitar tudo isso, foi elaborado um Plano de Retorno, através 

do qual implementamos medidas de segurança para prevenção em relação à COVID-19 nas dependências da 

PRECE. Podemos destacar as seguintes medidas adotadas: 

 Sanitização das dependências da PRECE por empresa especializada; 

 Higienização contínua de todos os ambientes da PRECE; 

 Disponibilização de álcool 70% em gel em vários locais, como nas saídas do elevador de cada andar, 

recepção, mesa dos atendentes, dentre outros;  

 Disponibilização de álcool 70% líquido, com borrifador, para cada setor; 

 Aferição de temperatura de todos, na entrada; 

 Uso obrigatório de máscaras por todos os presentes; 

 Uso do elevador restrito - 1 pessoa por vez; 

 Priorização da ventilação natural mantendo as janelas abertas; 

 Ocorrência de reuniões presenciais somente quando estritamente necessárias, com o cuidado de ter 

um número reduzido de participantes, atentando-se para a distância de 1 metro entre os mesmos, além 

do uso de máscaras; 

 Uso da copa para almoço por no máximo duas pessoas, concomitantemente; 

 Retomada de atendimento ao público apenas com agendamento prévio e marcação em horários 

espaçados; 

 Distanciamento de 1 metro entre atendentes e os atendidos, contando com uso de barreiras de 

proteção na mesa dos consultores de atendimento. 

Como se pode perceber, o mais importante para a PRECE é continuar garantindo a segurança, o bem-estar e o 

cuidado com todos os nossos participantes e colaboradores.  

Lembramos que, mesmo antes do início do Plano de Retorno, graças ao esforço de nossa equipe, todas as 

atividades foram mantidas de forma remota, garantindo o funcionamento da Entidade. 

 

 


