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RELATÓRIO DE AÇÕES EM PERÍODO DE PANDEMIA

A Lifetex Ind. Com. LTDA, segue adotando todas as medidas preven�vas conforme orientação dos 
órgãos responsáveis pelos estudos de combate ao coronavírus.

Não haverá relaxamento nas medidas até aqui adotadas enquanto permanecermos no período de 
pandemia, até que o tempo e os órgãos competentes nos indiquem para o retorno à normalidade e 
permita um ambiente seguro de trabalho para todos.

PROTOCOLO INTERNO ESTABELECIDO PARA CASOS SUSPEITOS
1- Funcionário apresenta sintomas gripais iden�ficados pelos integrantes do SESMT;
2- Faz-se as aferições de temperatura corporal, pressão arterial e perguntas referente a outros 
sintomas possíveis para COVID-19;
3- O colaborador é encaminhado para receber cuidados médicos caso apresente sintomas;
4- O colaborador se consulta com médico e envia o atestado médico por meios digitais;
5- O colaborador fica afastado pelo período indicado em atestado médico ou definido pelo médico 
do trabalho da empresa;
6- O colaborador afastado é incluído em lista de controle do SESMT e monitorado à distância;
7- O colaborador retorna à ro�na de trabalho somente quando todos os sintomas são descartados 
para COVID (ou qualquer variante gripal), passando por consulta e confirmação do bom estado de 
saúde pelo médico do trabalho da empresa;
8- Em caso de ainda apresentar sintomas, faz-se nova consulta com médico em hospital ou clínica.

PROTOCOLO ESTABELECIDO PARA ENTRAR NA EMPRESA
1- Só é permi�da a entrada na empresa após iden�ficação do funcionário, candidato ou qualquer 
outro cidadão, se es�ver de máscara e ter realizado a verificação de temperatura corporal com 
termômetro ainda na portaria;
2- O cidadão deverá lavar bem as mãos e os antebraços em local indicado, na entrada da empresa, 
u�lizando água e sabão OU álcool 70% para higienização das mãos e antebraços.



PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICA DESCARTÁVEL

Lifetex   Indústria   e   Comércio   Ltda
Rua Ana Neri, 1784 - Riachuelo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20960-005
comercial@lifesaver.com.br                                          (21) 3544.5999
www.lifesaver.com.br      CNPJ 01.279.711/0001-00      I.E. 85841815

RELATÓRIO DE AÇÕES EM PERÍODO DE PANDEMIA

AÇÕES INTERNAS

1- GRUPO DE GESTÃO DA COVID19 
Em 18/03/2020, foi criado o primeiro grupo de gestão de covid na empresa, envolvendo profissionais 
médicos, de segurança do trabalho, de recursos humanos, de marke�ng e de produção, além da 
diretoria.

2- COMUNICAÇÃO POR WHATSAPP
A par�r de março de 2020 a comunicação acerca do covid19 passou a ser mais ágil, pois foi 
implementado o WhatsApp como forma de comunicação para campanhas educa�vas e de 
conscien�zação, para que todas as informações chegassem em nossos funcionários de forma 
instantânea, evitando assim a disseminação de fake news oriundas da falta de informação.

3- LISTA DE CONTROLE 
Desde março de 2020 uma lista é feita, e atualizada diariamente, com informações sobre profissionais 
afastados por terem apresentado sintomas atestados por médico. Estas listas foram elaboradas e 
adaptadas conforme experiências, prá�cas e necessidades.

4- CARTA PARA DESLOCAMENTO
Em março de 2020, devido os pontos de bloqueios no transporte cole�vo, foram distribuídos 
documentos de comprovação de serviço essencial e entregue para todos os funcionários, datada e 
assinada pelo Departamento Pessoal da empresa e/ou Recursos Humanos.
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5- CAMPANHAS INTERNAS 
Todas as campanhas foram criadas com o obje�vo de informar nosso público interno sobre as 
melhores a�tudes durante a pandemia, para iden�ficar os colaboradores como atuantes em serviços 
essenciais e para melhorar a comunicação entre todos os profissionais. As campanhas, além de fixadas 
em nossos quadros de avisos, foram encaminhadas via WhatsApp para o colaborador.

Os temas foram recorrentes durante todo o período, desde fevereiro de 2020 até os dias atuais, 
falando sobre os protocolos de prevenção, sobre os cuidados com a saúde e a higiene, sobre alertas 
contra “fake news”, sobre a obrigatoriedade de uso das máscaras e da constante higienização das mãos 
com água e sabão ou álcool 70%, e sobre as melhores a�tudes durante a crise sanitária.

6- INSTALAÇÃO DE TANQUES E DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL E SABONETE LÍQUIDO
Foram instalados locais para higienização de mãos e antebraços e dispensers de álcool em gel e de 
sabonete líquido nas entradas da empresa, além dos já existentes. Acima desses locais, e das pias dos 
banheiros e ves�ários, instruções da correta forma de lavagem de mãos.

7- DESINFECÇÃO DE SETORES
Desde maio de 2020, a empresa passa por processo de desinfecção dos ambientes, quinzenalmente, 
sem interrupções. Processo este que será realizado até que estejamos livres dos perigos da pandemia!
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8- DIVISÓRIAS NAS MESAS DO REFEITÓRIO
As mesas foram divididas, desde o início da pandemia, em espaços individuais para as refeições através 
de placas de acrílico transparente com 50 cm de altura a par�r do tampo da mesa. O obje�vo é 
proteger os funcionários de possíveis contaminações entre eles.

9- EQUIPES EXTERNAS
As equipes de transporte dos nossos produtos (motoristas e auxiliares de expedição) recebem KITs 
com máscaras e álcool em gel e são orientados, em cada entrega de produtos nos hospitais, a 
subs�tuírem as máscaras usadas por novas, assim como a constante u�lização de álcool a 70%.



O portador desta carta é colaborador na LIFETEX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO Ltda, localizada na rua Ana 
Neri, 1784, Riachuelo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ 
01.279.711/0001-00.

Fabricamos máscaras, aventais e toda paramentação 
descartável u�lizada por profissionais de saúde 
envolvidos no combate ao COVID-19 (coronavirus).
Desta forma, é fundamental e essencial a sua circulação 
até o seu local de trabalho.

Contamos com sua compreensão e se precisar de 
confirmação, por favor, ligue para o RH da empresa cujo 
número é 3544-5979.

Grato.
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