A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados
(ABIMAPI) e o Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado de São Paulo
(SIMABESP), pensando na segurança e prevenção acerca do contágio por Coronavírus apresentam medidas
que estão sendo usadas pelas empresas associadas atentas com o bem-estar de todos, sejam
colaboradores, clientes e fornecedores.

Condutas Pessoais:
• Abolir os cumprimentos com aperto de mãos, abraços e beijos;
• Duplicar os cuidados com a higiene;
• Evitar aglomerações.

Condutas de Conscientização:
• Disponibilizar formulário de saúde coorporativo na portaria e serviço médico da planta;
• Disponibilizar vídeos e banners nos refeitórios orientando ao aumento de frequência da
lavagem de mãos, e forma correta de higienizá-las;
• Distribuir folhetos ou cartilhas orientativas sobre as condutas preventivas adequadas em
relação covid-19;
• Disponibilizar informativos com protocolos de entrada em casa e de convivência de pessoas
com grupo de risco;
• Orientar sobre fake news;
• DDSQ (Diálogo Diário de Segurança e Qualidade) sobre o tema corona vírus.

Condutas de Higiene e Contenção:
• Aumentar pontos com display de álcool gel, seja nas áreas administrativas, produção e centros
de distribuição;
• Reforçar a orientação para a higienização das mãos com água e sabonete líquido ou
preparação alcoólica a 70% e utilização de toalhas de papel para secá-las;
• Reforçar a higienização dos calçados colocado na entrada da empresa um recipiente com cloro;
• Aumentar a frequência de limpeza dos sanitários e vestiários, além do reforço com as equipes
de limpeza sobre a concentração dos sanitizantes utilizados nestas limpezas;
• Limpezas frequentes dos corrimãos, maçanetas de portas, superfícies de contato, áreas de
assepsia e bebedouros;

• Higienizar telefones, teclados e mouse diariamente com álcool;
• Substituir copos e canecas de uso comum por copos descartáveis.
• No transporte fretado, orientar a empresa terceirizada para entre circuitos realizar a
higienização da parte interna do veículo com água sanitária (concentração de 25%), no chão e
nas áreas de contato das mãos.
• Manter todos os espaços arejados;
• Abrir portas e janelas, sempre que possível, para evitar contato com a maçaneta e melhorar a
circulação do ar;
• Desligar todos os secadores de mão.

Condutas Administrativas:
• Criar comitê interno para coordenar as ações referentes à prevenção do Coronavírus;
• Seguir rigorosamente as recomendações do Ministério da Saúde.
• Suspender treinamentos/eventos internos e externos, inclusive comercial.
• Orientar que reuniões comerciais sejam feitas através de Skype, telefone ou quaisquer outros
meios virtuais;
• Dispensar colaboradores do grupo de risco e menores aprendizes;
• Dispensar colaboradores que apresentem sintomas de gripes ou resfriados. A recomendação é
que ﬁquem em casa e busquem orientação médica se observados sintomas especíﬁcos do
Coronavírus, conforme instrução da OMS;
• Dar prioridade na programação de férias para colaboradores que têm ﬁlhos em creche;
• Suspender todas as viagens nacionais e internacionais até o ﬁnal do surto no Brasil;
• Recomendar aos executivos que recém chegaram do exterior que ﬁquem em auto quarentena
por no mínimo 14 dias;
• Incentivar a carona solidária a ﬁm de reduzir o número de pessoas em transporte coletivo;
• Oferecer vacinação contra gripe.

Condutas para Unidades Fabris:
• Obrigatoriedade de higienização das mãos com álcool em gel a entrada da planta;
• Nas superfícies fabris, intensiﬁcar a utilização de álcool 70% para manutenção da limpeza
durante a produção;
• Reforçar a higienização dos calçados;
• Aferir a temperatura de colaboradores na entrada da planta. Se possível fazer o controle
utilizando um termômetro infravermelho em formato de pistola;

• Utilizar máscaras faciais descartáveis;
• Utilizar uniformes descartáveis;
• Indicar e orientar o limite máximo de ocupação de pessoas no espaço de alimentação comum
(copas / cafés / refeitórios). Sugestão: Reduzir em 30% a capacidade dos refeitórios, além de
separar as mesas intercalar os lugares de modo que não haja pessoas sentadas ao lado ou de
frete uma da outra;
• Obrigatoriedade da lavagem de mãos na entrada do refeitório para evitar contágio através dos
utensílios usados para servir os alimentos;
• Proibir a entrada de visitantes;
• Permitir somente o trânsito de veículos de carga e descarga;
• Exigir que todos os motoristas que entrem na empresa, utilizem máscara durante todo o
tempo de permanência e mantenham os cuidados durante as viagens.

Condutas para Lojas de Fábricas:
• Reduzir os acessos dos consumidores ao limite de 5 pessoas por vez dentro das lojas.
• Reduzir um pouco a jornada de trabalho, para mitigar riscos;
• Instalar, na medida do possível, proteções nos caixas, de forma que restrinja um pouco mais o
contato tão próximo das pessoas com o operador
• Disponibilizar álcool em gel, luvas e máscaras descartáveis.

Condutas para Pontos de Vendas:
• Para os Promotores que atuam no ponto de Venda fornecer álcool em gel e luvas;
• Organizar transporte terceirizado para evitar transporte coletivo;
• Se possível reduzir a jornada de trabalho para o período da 06:00 às 12:00 horas eliminando os
turnos da tarde e noite.

Condutas Trabalhistas:
• Adoção de trabalho remoto (teletrabalho/home ofﬁce);
• Flexibilização de jornada;
• Redução de jornada e adoção de banco de horas;
• Concessão de licença remunerada aos trabalhadores;
• Suspensão dos contratos de trabalho (lay off), com garantia de renda;

• Concessão imediata de férias coletivas e individuais; sem a necessidade de pré-aviso de 30 dias
de antecedência e/ou notiﬁcação de com 15 dias de antecedência para o Ministério da
Economia, cientificando-se a entidade sindical representativa, antes do início das respectivas
férias;
• Outras medidas passíveis de adoção pela respectiva empresa ou setor de atividade econômica,
com especial para a garantia de renda e salários.
Importante: a transmissão do vírus por alimentos é improvável, pois não existem evidências
cientíﬁcas de sua ocorrência. Todavia, manter a área técnica atenta aos estudos sobre a
disseminação do Coronavírus.

Condutas Adicionais:
Para antecipar nossas empresas de eventuais problemas de abastecimento de insumos e evitar
rupturas na produção, adotar as seguintes medidas:
• Acionar a cadeia de fornecedores para conﬁrmar o abastecimento de suprimentos;
• Revisar os estoques e buscar alternativas para eventuais falhas.
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