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Cuidados com o uso da Máscara
COVID19

Higienização nos Terminais

Como colocar a máscara

1- Lave bem as
mãos com aguá e
sabão.

Alem dos ônibus serem higienizados a cada troca de passageiros por
viagem, nesse ultimo sábado começaram a ser higienizados os principais
terminais do consórcio para a saúde e integridade dos nossos funcionários e
passageiros.

Diante de todos os fatos envolvendo a Covid-19 que vêm refletindo em todos
os setores, inclusive, no transporte coletivo de passageiros, a diretoria
disponibilizou um canal de whattsapp aos funcionários. As mensagens
enviadas são recepcionadas pela secretária, que dá o andamento junto à
diretoria ou setor responsável e após, passa a devolutiva ao funcionário.
Mesmo sendo uma ferramenta recém implantada, já podemos afirmar que
boa parte dos funcionários estão fazendo uso, proporcionado resposta
imediata em relação às dúvidas.

Seguimos à disposição
através do número
51 – 99936.8195!

Mães Rodoviárias

3 - Prenda a máscara
atrás das orelhas, seja
com elástico ou
amarrando as tiras.

4 - Evite tocar a parte da frente enquanto
estiver colocando-a.
Lembre-se: a máscara deve ser usada por
cerca de 3 horas. Depois desse tempo, é
preciso trocar. então, o ideal é que cada
pessoa tenha pelo menos duas máscaras
de pano.

Como remover a máscara

1- Lave bem as
mãos com aguá e
sabão.

Canal de comunicação

2 - Certiﬁque-se
de cobrir bem o
nariz e a boca.

3 - Apenas toque o elástico
2 - Evitar tocar a
atrás das orelhas para
parte da frente da
retirá-la e coloque-a para lavar.
máscara.

4 - Lave novamente as
mãos com água e sabão.

Como lavar a máscara

1 - As máscaras caseiras são individuais e
devem ser lavadas pelo próprio indivíduo.
Cada membro da família deve
ter as suas.

2- Lave-as com sabão e água
deixando de molho por cerca de
20 minutos.

Máscaras para Funcionários
A Navegantes fez distribuição de duas
máscaras para cada funcionário que será para
uso individual na sua jornada de trabalho,
orientando e visando a saúde e bem-estar de
cada um. Tomando as medidas de proteção
contra o covid19.

Somos todos contra o
vírus.
Recomendações

Distribuição de EPI
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O Mob agradece a atitude do funcionário Rafael
Costa da Silveira, profissional merece
reconhecimento. Trouxe um lote de máscaras
para distribuir para seus passageiros que por
ventura estivessem sem.
Obrigado Rafael, por sua atitude de empatia ao
próximo e o seu profissionalismo.

O tema mais comentado ultimamente é sobre os métodos de prevenção da
Covid-19 e, este assunto aponta uma séria de recomendações, que sugere o
distanciamento social, higienização freqüente das mãos, uso de máscara, dentre
outras.
As pesquisas feitas
recentemente apontam que o uso
de máscara otimiza bastante o
contágio pelo vírus, que
primariamente, é absorvido pelas
vias aéreas superiores.
E, vindo de encontro aos
estudos, a EPTC tornou
obrigatório o uso do equipamento
de proteção individual, tanto para
tripulações quanto para todo
usuário do transporte coletivo.
Em atendimento à determinação do poder
concedente, a Sopal fez a distribuição do EPI para
todos os funcionários.

