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Devido à pandemia que nos atinge, segue algumas medidas que a  Regional 
Espírito Santo tem realizado nas obras para combater a COVID-19:

• Proibição de visitas nas obras;

• Higienização de banheiros e refeitórios de 3 a 4 vezes ao dia;

• Proibição do uso das áreas de lazer dos refeitórios;

• Orientação aos trabalhadores das obras para manter distanciamentos durante 
a refeição;

• Os colaboradores com sintomas de gripe e/ou acima de 60 anos estão 
dispensados das atividades.

REGIONAL ES



MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DA OBRA



LAVATÓRIOS NAS ENTRADAS DAS OBRAS

Foram instaladas pias na entrada de todas as 
obras

Todos os funcionários e fornecedores são 
convidados a lavar as mãos na entrada da obra; 
com água e sabão.



LIMPEZA E DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 
NOS ALOJAMENTOS



HIGIENIZAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO



ORIENTAÇÕES EM TODO CANTEIRO DE OBRA



ORIENTAÇÕES EM TODO CANTEIRO DE OBRA



HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS



HORÁRIO DE ALMOÇO

O horário de almoço está sendo 
realizado em turnos alternados para 
evitar aglomeração no refeitório.



ASSENTOS MARCADOS COM DISTANCIAMENTO 
PARA EVITAR PROXIMIDADE NOS REFEITÓRIOS



USO DE COPOS DESCARTÁVEIS



DDSMA

Os DDSMA’s estão sendo realizados ao ar 
livre, com distância entre os funcionários 
e em parceria da Engenharia com a 
Segurança nos quais toda equipe de 
Engenharia está participando, inclusive o 
Coordenador de Obras, focando 
principalmente no tema de combate ao 
coronavírus.



MARCAÇÃO PARA DISTANCIAMENTO DOS 
COLABORADORES

Distanciamento entre os armários Distanciamento para retirada de 
materiais no almoxarifado



MARCAÇÃO PARA DISTANCIAMENTO DOS 
COLABORADORES

Marcação do distanciamento de 1m 
para bater ponto

Distanciamento para trabalho na 
sala de kit de instaladora



TIME SANGUE VERDE

“Estou higienizando as áreas comuns 
da obra. Estamos vendo o esforço dos 
meninos com a higienização, 
acompanhados dos nossos Técnicos de 
Segurança. A gente torce para as 
pessoas terem consciência que essa 
doença não é brincadeira.”

Dona Val Gil de Souza 

Auxiliar de Obras Parque Vila Safira



TIME SANGUE VERDE

“Chego cedo na obra, lavo minhas 
mãos, passo álcool em gel e na hora 
do almoço fico afastado dos meus 
colegas”.

Marcelo Nascimento Machado

Eletricista Parque Vila Safira



TIME SANGUE VERDE

“Além da saúde dos nossos 
colaboradores, o time do Espírito Santo 
está preocupado com a continuidade 
dos trabalhos, com a economia do país 
e também com o emprego dos nossos 
funcionários”.

Sérgio Gonçalves Furlan 

Coordenador de Obras



FAÇA SUA PARTE:



REGIONAL ES

MRV: 
JUNTOS NO COMBATE 

AO CORONAVÍRUS
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