


A partir do momento em que 
o colaborador está em nossa 
unidade, a Nardini Agroindus-
trial assume o compromisso de 
mantê-lo seguro, por que esse 
é um dos seus valores. 

O mundo atravessa um mo-
mento crítico e incerto por con-
ta de um vírus que pode cau-
sar uma síndrome respiratória 
aguda e preocupa cientistas 
da área médica e os pressiona 
cada vez mais a encontrar uma 
vacina, até lá, a Nardini segue 
todas as orientações da Orga-
nização Mundial da Saúde e do 
Governo Brasileiro, seja ele es-
tadual e o Ministério da Saúde, 
a fim de contribuir para diminuir 
o contágio.

COMPROMISSO COM
A SAÚDE DE TODOS

A empresa está estabele-
cendo medidas por meio de um 
Comitê de Crise e neste manual 
foram reunidas todas as ações 
para informar o comprometi-
mento da Nardini com seus co-
laboradores, parceiros e comu-
nidade.

O empenho é cada vez maior 
conforme os números da pan-
demia avançam, e a meta é 
manter todos saudáveis é im-
prescindível que a empresa 
conte também com a dedica-
ção de sua equipe para que se 
mantenham firmes nas determi-
nações estipuladas, que só têm 
como finalidade beneficiar a 
todos. Juntos podemos vencer 
esta batalha!



SEGURANÇA DO TRABALHO
• Nas unidades vista Alegre do Alto e Aporé 

todos os ônibus que transportam os colabora-
dores da Indústria, Automotiva e área Rural es-
tão sendo desinfetados duas vezes por dia com 
álcool 70%;

• Os ônibus estão vindo com os as janelas 
abertas e os colaboradores estão recebendo 
reforços de orientações de seguranças, bem 
como, panfletos com medidas preventivas;

• DDS - Diálogo Diário de Segurança sobre 
o Coronavírus;

• Todos os dias nas portarias, a tempera-
tura dos colaboradores está sendo medida 
para identificar se há alguém com febre. Sen-
do identificado, o mesmo é isolado e enviado 
para casa ou unidade de pronto atendimento;

• Aferição da temperatura de todos os mo-
toristas terceiros que vêm até a usina fazer 
carregamentos, além de passar instruções de 
segurança e prevenção para que não mante-
nham contato nem se aproximem de nossos 
carregadores;

HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS

DIÁLOGO COMO CONSCIENTIZAÇÃO

MEDIÇÃO DA TEMPERATURA

ÁLCOOL EM GEL EM TODAS AS ÁREAS
 E HIGIENIZAÇÃO COM HIPOCLORITO
DE SÓDIO

• Todos os setores estão disponibilizan-
do álcool em gel para os colaboradores, bem 
como, pontos para higienização das mãos. Ex-
ceto área agrícola, onde é disponibilizado álco-
ol líquido 70%;



• Médico do trabalho está rodando os 
setores, esclarecendo dúvidas e reforçando 
orientações de prevenção. O Dr. Elias Mar-
tins Jr. está fazendo este mesmo trabalho 
nas turmas do campo;

• Todos os setores estão disponibilizando 
álcool em gel para os colaboradores, bem 
como, pontos para higienização das mãos. 
Exceto área agrícola, onde é disponibilizado 
álcool líquido 70%;

• Higienização de todas as áreas comuns 
com Hipoclorito de sódio, todos os dias du-
rante o início do turno A;

• Auxílio à desinfecção de áreas públicas 
da cidade de Vista Alegre do Alto com Hipo-
clorito de Sódio.

• Criação de um comitê de ges-
tão de crise, que se reúne todos os 
dias para discutir e gerir as ações 
que estão em desenvolvimento e 
pensar em novas medidas.

• Distribuição de 4 máscaras de 
pano a todos os colaboradores;

• A realização do controle atra-
vés do bafometro na portaria foi sus-
penso;

MÉDICO DO TRABALHO  NAS ÁREAS

MÁSCARAS PARA TODOS

SUSPENÇÃO TEMPORÁRIA

COMITÊ DE CRISE



COMUNICAÇÃO

• Foi feito um podcast com uma entrevis-
ta com o médico do trabalho sobre o Coro-
navírus disponibilizado a todos os colabo-
radores e também está sendo transmitida 

WHATSAPP PARA TIRAR DÚVIDAS

INFORMAÇÕES SEMANAIS

LIGOU O PC JÁ ESTÁ INFORMADO

• Foi disponibilizado um canal de What-
sapp para todos os colaboradores envia-
rem dúvidas a respeito do COVID-19. Es-
sas dúvidas são enviadas ao Médico, que 
prontamente as responde;

• Matérias semanais sobre quaisquer 
novidades das ações no newsletter da em-
presa;

• O fundo dos computadores de todos da 
empresa contém informações de preven-
ção;

• Todos os materiais estão disponíveis 
para download na intranet da empresa e 
também no site;

BAIXE OS CONTEÚDOS

PODCAST



na rádio local de Vista Alegre do Alto;
• Diariamente são enviados comuni-

cados em todos os meios de comuni-
cação e vídeos sobre prevenção, ma-
teriais nas redes sociais e comunicado 

sobre prevenção à fake news e golpes 
relacionados à COVID-19;

COMUNICADO NO E-MAIL,
MURAL E CELULAR

GRUPOS NO WHATSAPP

SEM AGLOMERAÇÕES, 
EVENTOS DE JEITO NENHUM

Informativos nos ônibus reforçando 
ações preventivas.

AINDA NÃO ACABOU!

• As comunicações também têm 
acontecido nos grupos de Whatsapp 
internos. Que é o meio mais rápido e 
eficaz;

• Suspensão de eventos internos de 
endormarketing e visitas internas e ex-
ternas.



BENEFÍCIOS
INFORMAÇÕES DE PARCEIROS

ÁLCOOL GEL PARA TODOS

DISTÂNCIA NOS REFEITÓRIOS

LIMPEZA REFORÇADA

BANHEIROS DESINFECTADOS

CAFÉ AO AR LIVRE

HIGIENE EM CAMINHÕES, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

DEMARCAÇÃO E TOTENS DE ÁLCOOL EM GEL

• Parcerias com as operadoras de saúde e plano odon-
tológico conveniadas para divulgação de materiais e cria-
ção de estratégias de atendimento a colaboradores;

• Gestão da distribuição do álcool em gel em toda a 
empresa;

• Planejamento no refeitório para adotar o distancia-
mento social como mais uma forma de prevenção, para 

• A limpeza nos principais acessos de entrada de colaborado-
res foi intensificada, além de disponibilizar o álcool gel e também 
inserção de panos com cloro no chão para a higienização dos pés, 
evitando a contaminação também pelos calçados;

• Os banheiros são higienizados com álcool 70% duas vezes ao dia, 
bem como portas e maçanetas;

• Café da manhã e da tarde estão sendo servidos em 
ambiente aberto para não haver aglomerações na área 
de vivência;

• Elaboração de informativos semanais sobre a pan-
demia nas região do entorno da Usina para acompanha-
mento do Comitê de Crise.  

• Distribuição de borrifadores com álcool 70% para 
higienização de 100% do volante, câmbio e painel dos 
caminhões, máquinas e equipamentos.

• Foram colocados adesivos demarcando a distância 
de segurança, além de informativos nas áreas de vivân-
cia e murais. Também foram confeccionados totens, que 
estão espalhados pela empresa em pontos de maior cir-
culação para higienização das mãos. 

que os colaboradores façam as refeições de forma segura. Foram 
reduzidos 50% dos assentos para diminuir o fluxo de pessoas no 
refeitório;



RESPONSABILIDADE
SOCIAL

• Doação de álcool 70% ao Hospital de 
Câncer de Catanduva, Prefeituras Municipais 
de Vista Alegre do Alto, Monte Azul Paulista, 
Palmares Paulista, Taiaçu, Monte Alto, Taiu-
va, Fernando Prestes, Pirangi, Irmandade 
da Sta Casa de Misericórdia de Sta Adélia, 
Prefeitura Municipal de Aporé-GO, Hospital 
de Base de Rio Preto, Prefeitura Municipal de 
Taquaritinga, entre outros. Ao todo foram do-
ados até o momento, 4.400 litros.

• Doação de 30 cestas básicas para a pre-
feitura de Aporé-GO distribuir para pessoas 
carentes do município.

• Doação em espécie para o Hospital Emílio 
Carlos de Catanduva para as obras de leitos 
extras para suprir a necessidade do hospital 
em caso de possível lotação.

SOLIDARIEDADE SEMPRE DE PRONTIDÃO



ROTINAS TRABALHISTAS 
E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO
INTEGRAÇÕES POR WHATSAPP 

GRUPO DE RISCO EM CASA

HOME OFFICE

TECNOLOGIA SUSPENSA POR UM TEMPO

MENOS CONTATO

MAIS TURNOS

TECNOLOGIA A FAVOR DO 
DESENVOLVIMENTO

• Os colaboradores que podem, estão trabalhando em casa (Home Office) 
em dias alternados;

• O atendimento foi encurtado em apenas 
dois dias por semana para diminuir o contato 
dos colaboradores com o público, atendendo 
ao decreto estadual de distanciamento social;

• Implantação imediata de mais três turnos 
de trabalho, com o objetivo de evitar aglomera-
ções e possível disseminação do vírus.

• Os treinamentos obrigatórios, de especia-
lização, dentre outros, estão sendo realizados 
via EAD. As entrevistas para contratações pela 
internet, por chamada de vídeo.

• Suspensão temporária de todas as ativida-
des de treinamento, integrações, workshops, 
viagens a trabalho dentro e fora do estado e 
feiras, as integrações estão sendo feitas por 
meio de grupos de whatsapp;

• Os colaboradores do grupo de risco foram 
afastados ou estão de férias. Bem como toda a 
equipe de Aprendizes. Colaboradores com dis-
ponibilidade, também entraram em férias.

• O ponto está sendo marcado de maneira 
eletrônica, via crachá, e também o acesso às 
catracas está livre. A biometria está suspensa 
temporariamente;



O colaborador que seja CASO CONFIR-
MADO ou SUSPEITO deverá ser afastado de 
suas atividades por um período inicial de 14 
dias. A equipe de medicina do trabalho deverá 
confirmar que o colaborador tem remissão da 
febre e sintomas respiratórios por pelo menos 
72h no momento do retorno. Caso o colabora-
dor mantenha febre ou sintomas respiratórios, 
deverá manter afastamento até que este crité-
rio (72h sem febre ou sintomas respiratórios) 
seja atingido.

O colaborador que tenha tido CONTATO 
PRÓXIMO de um CASO SUSPEITO ou CON-
FIRMADO no PERÍODO DE TRANSMISSIBI-
LIDADE deverá ser afastado por um período 
de 14 dias (período máximo de incubação), 
observando o surgimento de sintomas. Caso 
o colaborador se mantenha assintomático, 

CONDUTA FRENTE À IDENTIFICAÇÃO DE
CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO*

poderá retornar às atividades utilizando as 
precauções padronizadas. Caso o colabora-
dor desenvolva sintomas, deverá ser conduzi-
do como CASO SUSPEITO.

Fornecer a CASOS CONFIRMADOS, 
SUSPEITOS e CONTATOS PRÓXIMOS 
orientações sobre cuidados domiciliares e vi-
gilância de sinais de gravidade que indicam 
necessidade de atendimento hospitalar.

Equipamentos e ambientes nos quais o 
CASO SUSPEITO ou CONFIRMADO tenha 
circulado no PERÍODO DE TRANSMISSIBILI-
DADE deverão ser higienizados com um dos 
seguintes produtos de limpeza: água e deter-
gente; álcool 70º; hipoclorito de sódio diluído 
em água (1:9); quaternário de amônia.

• Para colaboradores recém-admitidos, deve-se investigar a procedência e histórico de contatos nos 
últimos 14 dias.

• O colaborador que tenha tido CONTATO PRÓXIMO de um CASO SUSPEITO ou CONFIRMADO no 
PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE deverá ser orientado a aguardar 14 dias, observando o surgimento 
de sintomas. Caso o colaborador se mantenha assintomático, poderá iniciar as atividades utilizando as 
precauções padronizadas.

• Caso a empresa esteja localizada em município SEM transmissão local de casos e o colaborador tenha 
procedência de município COM transmissão local do novo Coronavírus 2019, é aconselhável que o colabo-
rador aguarde 7 a 10 dias para iniciar as atividades. Caso ele apresente sintomas gripais (febre, tosse, dor 
de garganta, mialgia, cefaleia, falta de ar), deverá ser conduzido como CASO SUSPEITO.

• Para CASOS SUSPEITOS, nenhum exame laboratorial afasta a possibilidade de infecção pelo novo 
Coronavírus 2019 com 100% de certeza. Para auxiliar a interpretação de resultados de testes diagnósticos, 
sugerimos a leitura do documento “Avaliação do desempenho e aplicabilidade de testes diagnósticos para 
COVID-19 - Interpretações para uso nas empresas”.

1
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*Fonte: MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID 19- ÚNICA- DRA. Vivian Avelino-Silva.



Manter o paciente em quarto individual. Caso não seja possível manter em 
quarto privativo, manter distância de pelo menos 2 metros de outros moradores.

Dormir em cama separada.
Limitar a circulação do paciente 

pelos ambientes.
Limitar o número de cuidadores e 

não receber visitas.
O familiar que ficar a menos de 2 

metros do paciente deve usar más-
cara cirúrgica bem ajustada ao rosto.

Os pacientes devem permanecer 
em casa por pelo menos 14 dias e 
até a resolução completa da febre e 

sintomas respiratórios por 72h.
Enquanto ainda estiver com sintomas é importante que o paciente use 

máscara cirúrgica sempre que existir a chance de contato com outra pessoa 
a distância menor que 2 metros.

Caso o paciente precise sair de casa, é aconselhado utilizar veículo privado 
com boa ventilação.

Pessoas que moram na mesma casa do paciente devem manter vigilância 
quanto ao surgimento de sintomas. Caso precisem sair de casa, devem utili-
zar máscaras.

1. DISTANCIAMENTO DE PESSOAS

Pessoas com infecção suspeita ou 
confirmada pelo novo Coronavírus 
2019 que tenham apenas sintomas 
leves devem permanecer em casa, 
mantendo vigilância em relação a 
sinais de agravamento (descritos ao 
final do documento). Os seguintes 
cuidados são recomendados:

ORIENTAÇÕES PARA
COLABORADORES COM 
INFECÇÃO SUSPEITA OU

CONFIRMADA PELO NOVO 
CORONAVÍRUS 2019

ENCAMINHADOS PARA 
ISOLAMENTO EM CASA*



Ao realizar higiene das mãos com água e sabonete, 
utilizar preferencialmente toalhas de papel descartáveis 
para secar as mãos.

Caso toalhas de papel descartáveis não estejam dis-
poníveis, usar toalhas de pano e trocar quando ficarem 
molhadas. Etiqueta respiratória deve ser praticada por 
todos.

Cobrir a boca e o nariz durante a tosse e espirros 
usando máscara cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo 
flexionado, seguido de higiene das mãos.

Descartar os materiais usados para cobrir a boca e o 
nariz imediatamente após o uso.

Evitar o contato direto com fluidos corporais, principal-
mente os orais, ou secreções respiratórias e fezes. Usar 
luvas descartáveis se for necessário manipular essas 
secreções.

2. CUIDADOS COM AS MÁSCARAS

3. CUIDADOS COM A HIGIENE E CUIDADOS 
COM O AMBIENTE

As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas 
durante o uso. Caso a máscara seja manuseada, as mãos 

devem ser higienizadas imediatamente.
Se a máscara ficar molhada ou suja com secreções, deve ser 

trocada. Isso ocorre geralmente após 2-3h de uso contínuo. Des-
cartar a máscara cirúrgica após o uso e realizar a higiene das mãos 

com água e sabonete ou álcool gel após a remoção da máscara.
Para pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Co-

ronavírus 2019, é preferível o uso de máscaras descartáveis ao invés de más-
caras de pano.

Realizar a higiene das mãos antes e depois da remoção das luvas.
Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os 

cuidados com o paciente devem ser colocadas em saco de lixo antes do des-
carte com outros resíduos domésticos. Deixar no quarto da pessoa doente 
uma lixeira com saco plástico para descarte de resíduos.

Não compartilhar escovas de dente, talheres, pratos, bebidas, toalhas ou 
roupas de cama.

Talheres, copos e pratos devem ser limpos com água e sabão ou detergente 
comum após o uso e podem ser reutilizados.

Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas de 
cabeceira, quadros de cama e outros móveis do quarto do paciente diariamen-
te com desinfetante doméstico comum ou álcool 70º.

Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia 
com desinfetante doméstico comum ou álcool 70º.

Roupas, roupas de cama e toalhas do paciente devem ser lavadas com 
água e sabão comum.

Manter os ambientes da casa bem ventilados (manter as janelas abertas).
*Fonte: MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID 19- ÚNICA- DRA. Vivian Avelino-Silva.



CONSIDERAÇÕES
FINAIS

A Nardini Agroindustrial acompanha semanalmente, por meio do 
seu Comitê de Crise, os números de infectados pelo Brasil, e princi-
palmente na região, em que estão as unidades industriais. 

A empresa se mantém confiante de que este momento vai passar 
e que a melhor forma de enfrentar o vírus é seguir as recomendações 
passadas pelos especialistas e infectologistas que entidades do seg-
mento, OMS e Ministério da Saúde indicam. 

O segmento sucroenergético e agro é forte e essencial para man-
ter nossa sociedade abastecida com o que é preciso para seguir em 
frente para combater o coronavírus. 

A Nardini pede também que você, colaborador, faça sua parte, fora 
da empresa, mantenha as recomendações de segurança e se mante-
nha seguro. Mantenha sua família segura. Somente juntos, o mundo 
irá se livrar deste mal ainda incurável, a responsabilidade é de toda a 
sociedade.

Todos na empresa são #Grandepornatureza e juntos vamos vencer 
esse desafio!




