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Medidas de Prevenção  

Coronavírus   

Palestra Orientativa 

Agradecimentos - #somostodosmob

    Proteja a entrada da sua casa, expulse o Corona Vírus fazendo uma 
barreira sanitária na entrada de sua casa. Coloque um pano de chão 
molhado de água misturada com água sanitária, mantenha o pano úmido, 
deixe o calçado da rua na barreira e coloque seu chinelo para usar somente 
no interior da sua casa.  

    Lavar as mãos, assim que entrar em casa, coloque para lavar as roupas 
usadas na rua, vá direto ao banho, lave os cabelos, óculos, relógio, 
chaves... Higienize controles remotos, bolsa, carteira, computador, celular 
(TLM-telefone móvel), pacotes... todos os objetos que você trouxe para 
dentro de sua casa.

  Sabão e água sanitária são tão eficazes quanto o álcool, passe 
diariamente no piso de toda a casa o pano molhado com a mistura de água 
e um pouco de água sanitária. Limpe, também, todas as superfícies de 
contatos:pia, maçanetas, mesas, interruptores, assentos de sofá, cadeiras 
vaso sanitário, torneiras, etc; 

   Prezados funcionários agradecemos profundamente o empenho de todos 
neste momento tão delicado no mundo. É com o seu trabalho que estamos 
conseguindo, com os cuidados possíveis, transportar os profissionais da linha 
de frente da saúde e do abastecimento para nossa população. Com o empenho 
de todos nós, logo voltaremos à vida normal. Estamos honrados com sua 
parceria e com os elogios dos clientes por estarmos fazendo o nosso melhor. 

#SOMOSTODOSMOB
#ESTAMOSJUNTOSNESTEDESAFIOMUNDIAL

  Diante do cenário atual e preocupada em como enfrentar a situação, a 
empresa realizou uma palestra orientativa no dia 20 de março, que foi 
conduzida pela Dra. Sara Peroni, que explanou sobre a Covid-19 para os 
líderes de terminais e que eles possam ser multiplicadores ao grande grupo.

   O momento é muito delicado, cheio de incertezas e temos uma avalanche de 
informações de várias fontes - algumas seguras e outras não, então, a doutora 
pôde dar um direcionamento de ações que podem ser tomadas a fim de 
otimizar os riscos.

Agradecemos a presença de todos e estamos 
confiantes que tudo se restabelecerá 

em breve.

   A  Auto Viação Navegantes disponibilizou álcool em gel em dois pontos 
externos na empresa e em cada sala para higienização das mãos. 

   Também estão sendo disponibilizados copos 
descartáveis para evitar contato com o bebedouro, os 
funcionários estão sendo orientados para que não 
tenham contato próximo, bancos e poltronas foram 
retirados e/ou afastados para evitar aglomeração.

    Pedimos a todos Motoristas e Cobradores que redobrem a atenção 
sobre o processo de higienização interna da frota, que está ocorrendo na 
área central (terminais Rui Barbosa e Parobé). Pede-se que a tripulação 
realize o desembarque e antes do novo embarque, aguarde que a equipe 
realize a higienização interna no veículo.

O Cuidado individual refletirá 
na saúde de todos!

De coração, nosso muito obrigado!

Proteção Familiar - COVID19 

    Ideal é ir para a rua com o corpo o mais coberto possível (calça e mangas 
compridas), cabelo preso e sem acessórios (relógio, anel, aliança, 
correntes, pulseiras, brincos...)  ou objetos desnecessários para sua saída.


