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1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO
Este documento descreve o Guidelines Gestão de Contratadas para lidar com o retorno dos serviços
nos ativos da Statkraft Brasil. O objetivo do guideline é garantir as instruções necessárias seguras
para reduzir o risco de novas infecções no local de trabalho, considerando o cenário de COVID-19.

2 RESPONSABILIDADES
É responsabilidade da área de HSSE a revisão, atualização, divulgação e suporte à implantação do
plano.
É responsabilidade do Country Manager e das Diretorias de Gestão de Ativos e Recursos Humanos
a aprovação do plano e o apoio a sua implantação nas unidades sob sua responsabilidade.
É responsabilidade de todas as pessoas que atuam em nome da Statkraft no Brasil em atividades
de trabalho enquadrados neste plano:
a) Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas
ações ou omissões no trabalho;
b) Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento deste plano e das disposições
legais e regulamentares, inclusive quanto aos demais procedimentos internos de segurança
e saúde;
c) Comunicar, de imediato, a área de HSSE as situações que considerar de risco para sua
segurança e saúde, bem como de outras pessoas.

3 GUIDELINES GESTÃO DE CONTRATADAS – COVID-19
Este documento apresenta o Guidelines Gestão de Contratadas pelo novo Coronavírus (COVID19) para o retorno dos serviços de contratados e define as medidas de ação e resposta para evitar
a dispersão do vírus, apresentando as estratégias que devem ser voltadas para evitar que o vírus
seja transmitido de pessoa a pessoa, de modo sustentado.
O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do COVID19 foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 após casos registrados na China. Provoca a doença
chamada de COVID-19.
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em
1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo
uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças
pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais
comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43,
HKU1.
O seu período de incubação, ou seja, o tempo que leva para apresentar os primeiros sintomas
desde a infeção pelo vírus pode ser de 2 a 14 dias. A transmissão acontece de uma pessoa doente
para outra ou por contato próximo por meio de:
•
•

O toque do aperto de mão é a principal forma de contágio;
Gotículas de saliva;
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•
•
•
•

Espirro;
Tosse;
Catarro;
Objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos e
teclados de computador etc.

Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado.
Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, o
vírus ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas
da doença. Os sintomas mais conhecidos até o momento são:
•
•
•
•
3.1

Febre E;
Tosse OU;
Dificuldade para respirar;
Entre outros sintomas gripais.
Diretrizes de HSSE para Gestão de Contratados

O atual cenário do COVID-19 requer que todos os contratados tomem ações em conjunto com as
diretrizes de HSSE (Saúde e Segurança no Trabalho) da Statkraft, além das diretrizes internas de
prevenção para conter ao máximo a propagação do coronavírus.
A liberação e flexibilização dos serviços deve seguir as Portarias publicadas pela Secretaria de
Saúde de cada estado, listando quais as atividades, quando podem retornar e regras de
funcionamento a ser exercidas. Havendo a liberação, a Contratada deverá alinhar com o gestor do
contrato e a área de HSSE as medidas necessárias para início dos serviços, apresentando um plano
de atividades. Este, deverá estar alinhado com o HSSE Guidelines para Contratadas – COVID-19
(anexo I). O plano de atividades deverá conter, mas não se limitando:
•
•
•
•
•
•
•

Definição dos serviços a serem executados;
Quantidade de funcionários;
Cronograma das atividades;
Local;
Medidas/protocolo de prevenção para evitar o risco de propagação do coronavírus;
Análise de Risco considerando o novo cenário do coronavírus;
Fluxograma de comunicação de emergência.

O template com as informações do plano de atividades encontra-se no anexo II.
Após alinhamento, o plano de atividades será encaminhado para a Diretoria de Gestão de Ativos
(Escritório), Diretoria de Projetos (Projetos em Desenvolvimento) e Diretoria de O&M (Plantas) para
liberação das atividades nos ativos da Statkraft. Com a liberação dos serviços, deverá ser
encaminhado para a área de HSSE os seguintes documentos para análise:
•
•
•
•
•

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
Ficha de Registro ou Carteira de Trabalho;
Ficha de EPI;
Ordem de Serviço;
Vínculo entre a contratada e a subcontratada (quando aplicável).
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Documentações adicionais para atividades específicas, a área de HSSE deve ser consultada. Os
funcionários estarão somente liberados para realizar as atividades nos ativos da Statkraft com a
documentação completa de HSSE e validada, realização de integração de segurança e com o plano
de atividades devidamente assinado. A integração de segurança poderá ser realizada via Skype,
Microsoft Teams, ou afins e/ou com o Técnico de Segurança da Contratada, desde que treinado
para a finalidade.
Para serviços recorrentes, ou seja, empresas contratadas que apresentam contratos contínuos com
prazos de encerramento maiores que 3 meses, devem encaminhar um plano de continuidade dos
serviços. Esse documento deve compor, mas não se limitando:
•
•
•
•

Identificar os postos críticos do contatado;
Identificar a substituição nos postos chave;
Disponibilidade de recursos humanos, matérias e técnicos;
Protocolo para evitar a ocorrência de eventos de emergência – COVID-19.

Em campo, a Contratada deverá monitorar todos os dias as condições de saúde de seus
funcionários e, havendo agravo a saúde, a área de HSSE deverá ser informada. Havendo caso
suspeito e/ou confirmado de COVID-19, as diretrizes de Resposta a Emergência em casos de
contágio COVID-19 deverão ser consultadas e acionado, caso necessário.
O fluxograma com a solicitação de retorno das atividades, liberações e ações a serem tomadas em
cada caso, segue no anexo III.
3.2

Comunicação

Os funcionários devem receber informações e orientações relevantes para tomar as precauções
necessárias em relação as medidas preventivas de propagação de Coronavírus no ambiente que
estão trabalhando. A comunicação deve ser proativa, transparente e frequente, enquanto ao mesmo
tempo, não gerando preocupação indevida entre os funcionários.
A área de HSSE da Statkraft deve ser comunicada nos casos em que algum funcionário da
Contratada estiver com sintomas respiratórios ou casos confirmados/suspeitos de COVID-19, sendo
o funcionário afastado do local de trabalho ou realizar home office. O monitoramento deve ser
realizado diariamente e, havendo casos de agravos a saúde, deverá ser acionado a Resposta a
Emergência em casos de contágio COVID-19.

4 DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES
Febre:
•
•

•

Considera-se febre temperatura acima de 37,8°.
Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como por exemplo: em
pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter
utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada
em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada.

Contato próximo de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19:
•

Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
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•
•
•
•
•

Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por
exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e
que contenham secreções).
Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância
inferior a 2 metros.
Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de
reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a
2 metros.
Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19
ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem EPI
recomendado, ou com uma possível violação do EPI.
Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em
qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou
cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava
sentado.

Contato domiciliar de caso suspeito ou confirmado de COVID-19:
•

Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes
da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.

5 REFERÊNCIAS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde – https://www.saude.gov.br/saude-deaz/coronavirus
Coronavirus (COVID-19) information –
http://sharepoint.statkraft.com/sites/hsse/SitePages/Novel%20Coronavirus.aspx
Portal de HSSE – http://sharepoint.statkraft.com/sites/hsse/SitePages/Home.aspx

6 ANEXOS
Anexo I – HSSE Guidelines para Contratadas – COVID-19
Anexo II – Template Plano de Atividades
Anexo III – Fluxograma solicitação retorno atividades
Anexo IV – Cartilha com informações de prevenção do COVID-19
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1 OBJETIVO
Este guia tem como objetivo estabelecer requisitos mínimos para assegurar as operações seguras
quando existe a participação de contratados a serviço da Statkraft Brasil, com práticas gerais,
protocolos, uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e necessidades de treinamentos ao
cenário de coronavírus (Covid-19).

2 DEFINIÇÕES
Contratados permanentes: empresas contratadas que apresentam contratos contínuos com prazos de
encerramento maiores que 3 meses.

3 REFERÊNCIAS
Plano de Contingência para Contratadas - COVID-19
ERP TIER 2 Emergency Response Plan Statkraft Brasil
ERP TIER 1 Emergency Response Plan Statkraft Brasil
ERP TIER 0 – Pandemia Coronavírus

4 DESCRIÇÃO
De acordo com as diversas publicações técnicas sobre o tema, a forma mais efetiva para evitar o
COVID-19 é aumentar o nível de higiene e evitar contato físico entre pessoas.
As orientações abaixo deverão ser disponibilizadas regularmente através de todos os recursos
disponíveis de comunicação a todos os funcionários, a fim de fortalecer a consciência coletiva sobre
métodos de prevenção de contágio.

4.1

Requisitos de Saúde para Contratados

Alguns requisitos de saúde e segurança deverão ser incluídos nos contratos através de termos aditivos
para os contratos já existentes ou como novos requisitos nas Especificações Técnicas quando do início
de novo processo de contratação, sejam estes executados em qualquer Business Area (BA) da
Statkraft, sendo:
a) Disponibilização de álcool em gel 70% para higienização dos colaboradores;
b) Disponibilização de álcool 70% para higienização das ferramentas, equipamentos e EPI’s a
serem utilizados pelos colaboradores;
c) Disponibilização de quantidade suficiente de máscaras de tecido, seguindo as recomendações
descritas na Nota Informativa Nº 3/2020-CGAP/DESF/SAPS/MS, disponível em 14 de abril de
2020, para todos os colaboradores garantindo o uso máximo de 04 horas por máscara e a
correta higienizações das mesmas;
d) Fica proibido o uso de transporte público;
e) Em caso de transporte pela contratada, esta deverá disponibilizar veículo para transporte dos
colaboradores com ocupação máxima 04 pessoas para veículos de passeio, seguindo as
orientações de higienização dos itens “a” e “b”;
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f)

Disponibilização de termômetro, preferencialmente infravermelho, para medição de
temperatura dos colaboradores;
g) Em caso de necessidade de pernoite em hotel, os quartos deverão ser ocupados por no
máximo 02 colaboradores e serem seguidos os protocolos de higienização disponibilizando o
disposto nos itens “a” e “b”;
h) Disponibilização de uniformes diários higienizados sendo que para atividades em campo,
uniformes em quantidades suficientes para uso único diário devem ser disponibilizados;

Contato com Contratadas – Liberação dos serviços

4.2

Havendo a necessidade de liberação dos serviços de equipes terceiras, se faz necessário seguir as
instruções já citadas no documento Plano de Contingência para Contratadas - COVID-19, como
descrito no fluxograma abaixo:

Havendo qualquer divergência ou dificuldade em seguir as instruções descritas, deve-se cancelar as
atividades e acionar o gestor imediato para apoio na elaboração de um plano de ação e continuidade
com segurança.

4.3

Protocolo para realização dos serviços

Em campo, algumas medidas preventivas de segurança devem ser seguidas para evitar ao máximo a
propagação do coronavírus no ambiente, respeitando, mas não se limitando, ao protocolo:
•

As integrações de saúde, segurança e meio ambiente, bem como o treinamento para
prevenção ao COVID-19 que antecedem a liberação dos serviços devem ser realizadas online,
via Skype ou outro aplicativo similar;
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•

O Diálogo Diário de Segurança (DDS) deve ser realizado em área externa/aberta, respeitando
o distanciamento do item “d” e utilização de máscaras de tecidos;

•

A análise de risco deve considerar o cenário atual do coronavírus, riscos de contaminação e
medidas de controle e seguem o disposto:

o

Para serviços recorrentes que são realizados na área do ativo que se enquadram no
novo processo de liberação de contratadas, a análise de risco continua sendo realizada
previamente em formulário específico já utilizado, com aprovação prévia pelo gestor
do contrato e agora, passa a ser assinada via email previamente pela equipe da planta;

o

Para serviços recorrentes que são realizados fora da área do ativo que se enquadram
no novo processo de liberação de contratadas, a análise de risco continua sendo
realizada previamente em formulário específico já utilizado, com assinatura prévia pelo
gestor do contrato;

o

Para serviços que são executados na planta que não se enquadram no novo processo
de liberação de contratadas devem seguir o disposto no documento HSSE Guidelines
para Contratados Atividade de Campo;

o

Para serviços que são executados nas demais BA’s, a análise de risco deverá ser
realizada no formulário especifico com aprovação prévia do gestor do contrato e
assinado pela área de HSSE responsável pela BA.

•

Deverá ser realizada medição de temperatura dos colaboradores antes da execução dos
serviços e entrada nos veículos de transporte, realizando a higienização dos termômetros em
caso de compartilhamento. Em caso de registros acima de 37,5ºC, o colaborador não deverá
realizar as atividades previstas e sugere-se retornar para sua residência, monitorando
diariamente a temperatura. Havendo agravos, a área de HSSE deve ser consultada para
repasse de recomendações;

•

Os uniformes dos colaboradores deverão ser trocados diariamente e devidamente
armazenados de forma individual após o uso para posterior higienização;

•

Caso possível, as equipes devem se revezar no início da jornada de trabalho para evitar
aglomerações;

•

Os colaboradores devem ser constantemente orientados quanto as questões relacionadas à
“Etiqueta Respiratória”, não compartilhamento de objetos pessoais e a importância em tomar
as medidas de prevenção para evitar o contágio do COVID-19;

•

Respeito ao distanciamento mínimo de 2 metros entre colaboradores, quando exequível.

•

O ambiente onde estão sendo realizado os serviços deve ser higienizado pelo menos uma
vez ao dia e os banheiros utilizados pelos funcionários devem ser higienizados
constantemente, com água sanitária ou outro desinfetante. Objetos ou superfícies como
maçanetas, mesas, volante dos veículos, entre outros, devem ser constantemente
higienizados com álcool em gel 70%;
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•

Para o monitoramento dos trabalhadores, o checklist a seguir deve ser preenchido diariamente,
junto com registro fotográfico das ações, e encaminhado para a área de HSSE também
diariamente.

Cabe ressaltar que o uso de EPI é pessoal e intransferível, descartando-o após o uso em lixeira e
fechando-a imediatamente.
Se algum funcionário contratado estiver com sintomas respiratórios ou caso confirmados/suspeito de
coronavírus, o mesmo deve ser afastado ou realizar home office. O monitoramento deve ser realizado
todos os dias e, havendo casos de agravos a saúde, a contratada deve comunicar a área de HSSE da
Statkraft.

5 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Durante os serviços, o uso do EPI é obrigatório e deve ser considerado conforme a análise de risco e
atividade a ser realizada. Ressalta-se que o uso de máscara de pano, apesar de não ser um EPI, se
torna obrigatório também para diminuir a chance de contágio do coronavírus.
De maneira geral, os seguintes requisitos comuns de EPI se aplicam:
•

Capacete de segurança com jugular;

•

Calças e roupas de trabalho de mangas compridas;

•

Sapato de segurança;

•

Óculos de segurança;

•

Luvas;

•

Protetor auditivo.

Caso haja confirmação de coronavírus no ambiente em que os serviços estão sendo prestados, os
seguintes EPI’s são requeridos para limpar e desinfetar o local:
•

Máscara N95 ou PFF2 (não valvulada);

•

Macação Dupont Tyvek 122S com bota acoplada ou similar;

•

Óculos de ampla visão para proteção contra respingos;

•

Luvas cirúrgicas descartáveis de látex;

•

Bota PVC impermeável , ½ cana, com revestimento especial anti graxa e solado antideslizante.

6 ANEXOS
Anexo I – Checklist monitoramento diário coronavírus
Anexo II – Permissão de Trabalho Específica - Análise de risco
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IDENTIFICAÇÃO
Nome:

Data de Nascimento:

Empresa:
Seg
S
N

SINTOMAS

Ter
S

N

Qua
S
N

Qui
S

N

Sex
S
N

Sáb
S
N

Dom
S
N

Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta
de ar, esforço ou desconforto respiratório)?
Apresenta ou apresentou febre? (maior que 37,5°C)
Apresenta dor no peito?
Apresenta desorientação ou confusão?
Apresenta coloração azul nos lábios (cianosis)?

Apresenta outros sinais e sintomas relevantes: (

) Sim

(

) Não

Se sim, descreva: _________________________________________________________________

Assinatura: __________________________________________________________________________________________________________

PERMISSÃO DE TRABALHO
Preenchimento de Responsabilidade da empresa contradada
Noificação:

Empresa Prestadora do
Serviço:

ÁREA SOLICITANTE: XXXXX
Contato: XXXXX

Contato da empresa:

Em casos de emergência, ligar para COS Statkraft:

Planta:
Início Previsto:
Término Previsto:

WO:

Data:

Horário:

Data:

Horário:

48 3877 7117
48 3877 7154
48 99126 4365

Descrição da atividade a ser
executada:
Este documento somente poderá ser utilizado para atividades previamente combinadas, excluindo atividades em casa de força.
A atividade não deve ser realizada sem que todos os envolvidos tenham conhecimento da análise de risco.
Os itens abaixo foram criados para fins de segurança e análise de risco. Cada uma das indagações devem ser preenchidas com "X" em caso afirmativo ou deixadas em branco em caso negativo.

Permissão de Trabalho - Riscos Identificados
1 – Queda de nível diferente

8 – Exposição à calor Excessivo

15 – Corpo estranho nos olhos

22 – Contato com partes girantes de equipamentos

2 – Queda do mesmo nível

9 – Radiação solar excessiva

16 – Colisão de Veículos/transporte

23 – Picadas de insetos ou animais peçonhentos

3 – Queda de objetos

10 – Choque elétrico

17 – Atropelamento por equipamento

24 – Falta de comunicação

4 – Projeção material incandescente

11 – Explosão/Incêndio

18 - Desmoronamento

25 – Outros (descrever):

5 – Escorregamento / Tropeço

12 – Ruído excessivo

19 – Utilização de produtos químicos diversos

26 - Descargas atmosféricas

6 – Corte ou perfuração

13 – Intoxicação

20 – Afogamento

27 - Contaminação pelo COVID-19

7 – Presamento de partes do corpo

14 – Queimadura

21 – Geração de resíduos

28 - Transmissão do COVID-19

Analise Preliminar de Risco - Simplificada

Sim

1 - O trabalho está coberto por procedimentos ou instruções compreensivas?

X

2 - Você e a equipe tem treinamento, conhecimento e experiência necessários? Possuem a autorização para a realização da atividade?

X

3 - As máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção presentes no local são adequados e estão aprovados?

X

4 - Você e a equipe constataram atividades paralelas (caso existam) que requerem coordenação?

X

5 - Você e a equipe estão aptos para realizar o trabalho com segurança hoje?

X

6 - Você e a equipe possui tempo e recursos suficientes para executar o trabalho com segurança?

X

Recomendação de Segurança
1 - Utilizar EPI e EPC adequados a atividade.

32 - Não permanecer em áreas de projeção de material.

2 - Seguir rigorosamente os padrões de segurança.

33 - Aplicar o LOTO - desligamento visível (etiquetas de impedimento) - quando necessário.

3 - Respeitar áreas isoladas.

34 - Utilizar detector de tensão na estrutura de trabalho, quando aplicável.

4 - Respeitar a sinalização.

35 - Aterrar todos os lados de possível energização.

5 - Dirigir defensivamente.

36 - Verificar componentes elétricos quanto as condições de uso.

6 - Não usar adornos (alianças, anéis, pulseiras, cordões, etc).

37 - Isolar/retirar material inflamável do local de trabalho.

7 - Ande, não corra no local de trabalho.

38 - Desligar equipamento/motor e restringir acesso a partes móveis.

8 - Obedecer trajetos/vias de circulação.

39 - Utilizar capa de poteção de motoserra e equipamentos cortantes ou perfurantes quando não estiverem em uso.

9 - Não espalhar material no local de trabalho.

40 - Checar pontos básicos do equipamento .

10 - Usar EPI básico (capacete, bota, luva e óculos).

41 - Inspecionar extintores.

11 - Utilizar repelente e protetor solar para atividades em áreas externas.

42 - Não iniciar nenhuma atividade sem autorização.

12 - Usar chapéu adequado para proteção contra raios solares.

43 - Verificar condições de uso de escadas.

13 - Utilizar perneira ou bota de cano longo, quando necessário.

44 - Antes de escavar/demolir investigar interferências.

14 - Para atividades no reservatório, utilizar coletes salva-vidas.

45 - Qualquer escavação com profundidade superior a 1,5m deverá possuir escoramento lateral.

15 - Quando aplicável, utilizar protetor facial.

46 - Antes de iniciar as atividades, verificar condições do barranco, poste, etc, quanto ao risco de desmoronamento.

16 - Quando aplicável, utilizar protetor auricular.

47 - Inspecionar base do poste, se aplicável.

17 - Não intervir no sistema elétrico.

48 - Usar cinto paraquedista, trava quedas e sistema de resgate.

18 - Não obstruir áreas de passagem.

49 - Utilizar check-lists dos equipamentos e EPIs a serem utilizados.

19 - Isolar e sinalizar a área de trabalho.

50 - Respeitar sinalização/alarme de ré.

20 - Isolar áreas que possuam material cortante ou perfurante.

51 - Área confinada – não fumar no local de trabalho, usar exaustores, usar máscara contra gases, abandonar a

21 - Tampar buracos/desobstruir passagem.

área em caso de vazamento de gás.

22 - Não transportar pessoas em caçambas ou carrocerias.

52 - Em espaços confinados, utilizar ventilação forçada quando necessário.

23 - Não operar equipamentos sem autorização.

53 - Dispobilizar FISPQ de cada produto.

24 - Verificar as condições de uso do veículo.

54 - Dispobilizar material absorvente para contenções de vazamentos.

25 - Não permanecer abaixo de cargas suspensas.

55 - Dispor produtos em contenções.

26 - Não soltar ou jogar materiais de altura ao chão.

56 - Dispor resíduos e materiais em coletores segragados e livre de interpéries.

27 - Antes de transportar peso, verificar trajetória a ser percorrida.

57 - Planejar as atividades antes de iniciar. Necessário assinatura diária de todos os envolvidos neste documento.

28 - Sinalizar a área abaixo do nível de trabalho.

58 - Respeitar os limites de velocidade da embarcação.

29 - Amarrar a escada no meio e no topo.

58 - Outros (descrever):

30 - Não permanecer no raio de ação do equipamento.

59 - Uso de Máscaras, álcool em gel e líquido 70%

31 - Comunicar ao operador antes de acessar o equipamento.

60 - Distanciamento entre colaboradores durante atividades

Não

ANÁLISE DE PREMILINAR DE RISCO - Completa
Preenchimento de Responsabilidade da empresa contradada

Tarefa a ser executada

Risco

Medidas de Controle

Para os serviços que durarem mais de um dia, este documento deve ser discutido e assinado por todos os colaboradores antes do início das atividades do dia.

Nome dos participantes

Assinatura

Documento (CPF ou RG)
Data:

Verificado por: ________________________________________________________________________

Data:

Data:

Data:

Data:

Data: ______/______/______
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HSSE GUIDELINES
PARA
CONTRATADAS
COVID-19
Abril, 2020

HSSE Guidelines para contratadas – COVID-19
Resumo

Definições

Objetivo

- Contratados permanentes: Empresas
contratadas que apresentam contratos contínuos
com prazos de encerramento maiores que 03
meses.

- Estabelecer requisitos mínimos para assegurar as
operações seguras quando existe a participação de
contratados a serviço da Statkraft Brasil.

Descrição

Referências
-

Plano de Contingência para Contratadas –
COVID-19
ERP TIER 2 Emergency Response Plan
Statkraft Brasil
ERP TIER 1 Emergency Response Plan
Statkraft Brasil
ERP TIER 0 – Pandemia Coronavírus

-

De acordo com as diversas publicações
técnicas sobre o tema (Ministério da Saúde e
Organização Mundial da Saúde), a forma mais
efetiva para evitar o COVID-19 é aumentar o
nível de higiene e evitar contato físico entre as
pessoas.
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HSSE Guidelines para contratadas – COVID-19
Sumário

Requisitos de
saúde para
contratados

Protocolo para
realização dos
serviços

Liberação dos
serviços

Deverão ser incluídos nos contratos

Em campo, algumas medidas

Havendo a necessidade de liberação
dos serviços de equipes terceiras, se faz
necessário seguir as instruções já

preventivas de segurança devem ser
seguidas para evitar ao máximo a
propagação do Coronavírus no

citadas no documento Plano de

ambiente.

Contingência para Contratadas

através de termos aditivos para os
contratos já existentes.

3

HSSE Guidelines para contratadas – COVID-19
Requisitos de Saúde para contratadas
Máscaras

Prevenção
-

-

Disponibilização de álcool em gel 70% para
higienização dos colaboradores, das
ferramentas, equipamentos e EPIs.
Disponibilização de termômetro,
preferencialmente infravermelho, para medição
de temperatura dos colaboradores.

- Disponibilização de quantidade suficiente de
máscaras de tecido, seguindo as recomendações
descritas na Nota Informativa Nº 3/2020CGAP/DESF/SAPS/MS, para todos os
colaboradores.

Cuidados no local da atividade

Transporte
-

Fica proibido o uso de transporte público.
Em caso de transporte pela contratada, esta
deverá disponibilizar veículo para transporte
dos colaboradores com ocupação máxima de
04 pessoas por veículo.

-

-

Em caso de necessidade de pernoite em hotel,
os quartos deverão ser ocupados por, no
máximo 02 colaboradores.
Disponibilização de uniformes diários
higienizados em quantidades suficientes para
uso único diário.

4

2

5/13/2020

HSSE Guidelines para contratadas – COVID-19
Liberação dos serviços

5

HSSE Guidelines para contratadas – COVID-19
Protocolo para realização dos serviços
Revezamento de equipes

Precauções
-

-

Deverá ser realizada medição de temperatura
dos colaboradores antes da execução dos
serviços e entrada nos veículos de transporte.
Deverá ser realizada a higienização dos
termômetros em caso de compartilhamento.

-

-

Cuidados na higiene

Treinamentos de Segurança
-

-

As integrações de saúde, segurança e meio
ambiente, bem como o treinamento para
prevenção do COVID-19 devem ser realizadas
online, via Skype ou aplicativo similar.
O Diálogo de Segurança deve ser realizado
em área externa/aberta, respeitando o
distanciamento mínimo proposto.

Caso possível, as equipes devem se revezar no
início da jornada de trabalho para evitar
aglomerações;
Respeito ao distanciamento mínimo de 2,0
metros entre colaboradores, quando exequível.

-

-

O ambiente onde estão sendo realizado os
serviços deve ser higienizado pelo menos uma
vez ao dia.
Objetos ou superfícies como maçanetas,
mesas, volante dos veículos, entre outros,
devem ser constantemente higienizados com
álcool em gel 70%;

6
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HSSE Guidelines para contratadas – COVID-19
Considerações finais

Cabe ressaltar que o uso de EPI é pessoal e intransferível,
descartando-o após o uso em lixeira e fechando-a imediatamente.
7

HSSE Guidelines para contratadas – COVID-19
Considerações finais

- Se algum funcionário contratado estiver com sintomas
respiratórios ou caso confirmado/suspeito de COVID-19, o
mesmo deve ser afastado ou realizar home office.

- O monitoramento deve ser realizado diariamente e havendo
casos de agravos à saúde, a contratada deve comunicar a
área de HSSE da Statkraft

8
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HSSE Guidelines para contratadas – COVID-19
Considerações finais

Dificuldades
Havendo qualquer divergência ou dificuldade em seguir as
instruções descritas, deve-se cancelar as atividades e acionar o
gestor imediato para apoio na elaboração de um plano de ação e
continuidade com segurança.

9

THANK YOU
HSSE Team

www.statkraft.com
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ANEXO II

HSSE GUIDELINES PARA CONTRATADAS

PLANO DE ATIVIDADES
Gestão de Contratadas - Retorno atividades Cenário COVID-19
Empresa Prestadora do
Serviço:
Contato da empresa:
Ativo:
Inicío Previsto:

Data:

Hora:

Término Previsto:

Data:

Hora:

Descrição da atividade a ser
executada:
Número de funcionários que
prestarão o serviço:
Responsável Statkraft:

ANÁLISE DE RISCO
Considerar o novo cenário do COVID-19
Tarefa a ser executada

Risco

Medidas de Controle

FLUXOGRAMA DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Considerar o novo cenário do COVID-19

Aprovado por:

_________________________________________

Data:

HSSE GUIDELINES PARA CONTRATADAS

ANEXO III

HSSE GUIDELINES PARA CONTRATADAS

Publicação de Portaria pela Secretaria de Saúde de cada estado, com a
liberação e flexibilização de cada tipo de serviço

FLUXOGRAMA SOLICITAÇÃO RETORNO/ INÍCIO DE ATIVIDADES CONTRATADAS

Comunicação retomada/
início dos serviços pela
Contratada

Envio dos
documentos de
HSSE

Integração de
HSSE e
treinamento de
prevenção ao
COVID-19

Plano de
Atividades
assinado

Não
Elaboração do Plano de
Atividades
(HSSE Guidelines para
Contratadas – COVID-19)

Elaboração do Plano de de
Continuidade dos Serviços
(Contratadas permanentes –
encerramento superior a 3
meses)

Análise:
Diretoria de GA
(Escritório), Diretoria
de Projetos (Projetos
em Desenvolvimento)
e Diretoria de O&M
(Plantas)

Adequação dos
documentos

Sim
Sim
Serviço não
autorizado
Liberação dos serviços

Não

Legenda

GA: Gestão de Ativos
O&M: Operações e Manutenção
HSSE: Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Análise HSSE

HSSE GUIDELINES PARA CONTRATADAS

ANEXO IV

HSSE GUIDELINES PARA CONTRATADAS
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TREINAMENTO
INFORMAÇÕES DE
PREVENÇÃO DO
COVID-19
Abril, 2020

Coronavírus
Entenda os principais sintomas e como evitar o contágio
O que é o Coronavírus ?
Fazem parte do grupo de risco:

Coronavírus é uma família de vírus que
causam diversas infecções respiratórias.

O novo agente do Coronavírus causa a
doença infecciosa chamada COVID-19.

Como nunca tivemos contato com este
vírus antes, não temos imunidade.

Pode ser especialmente grave para
pessoas que fazem parte do grupo de
risco.

2



•

Idosos;

•

Pessoas de qualquer idade que possuam
cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença
neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade
e asma;

•

Gestantes e as puéperas;

Entram no grupo de risco, devido a possível transmissão:


Pessoas com contato próximo de casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19;



Pessoas com contato domiciliar de caso suspeito ou
confirmado de COVID-19;



Pessoas que tenham contato com trabalhadores de
saúde e segurança púbica.

*Fonte: Material adaptado do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde.
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Coronavírus
Entenda os principais sintomas e como evitar o contágio
Quais os sintomas?

Como o coronavírus é transmitido?

Aperto de mãos
(principal forma de
contágio)

Tosse

Gotículas de saliva

Coriza

Febre

Dificuldade para
respirar

Tosse

Os sintomas
podem aparecer de

2

a

14

dias

Objetos ou
superfícies
contaminadas

Espirro

SE VOCÊ ESTÁ COM SINTOMAS DE GRIPE, FIQUE EM CASA POR 14 DIAS E SIGA AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE PARA O ISOLAMENTO DOMICILIAR.
Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.

3

*Fonte: Material adaptado do Ministério da Saúde

Coronavírus
Entenda os principais sintomas e como evitar o contágio
Como se proteger?

4

Lave com frequência as mãos até a altura
dos punhos, com água e sabão, ou então
higienize com álcool em gel 70%

Higienize com frequência o celular

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca
com lenço ou com o braço

Não compartilhe objetos de uso pessoal,
como talheres, toalhas, pratos e copos

Evite tocar olhos, nariz e boca com as
mãos não lavadas

Mantenha os ambientes limpos e bem
ventilados

Mantenha uma distância mínima de cerca
de 2 metros de qualquer pessoa tossindo
ou espirrando

Se estiver doente, evite contato físico com
outras pessoas, principalmente idosos e
doentes crônicos, e fique em casa até
melhorar

Evite abraços, beijos e apertos de mãos.
Adote um comportamento amigável sem
contato físico, mas sempre com um
sorriso no rosto

Durma bem e tenha uma alimentação
saudável

Sempre use
máscara!

*Fonte: Material adaptado do Ministério da Saúde
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Coronavírus
Entenda os principais sintomas e como evitar o contágio
Como utilizar as máscaras corretamente?
As máscaras apenas são efetivas se forem
associadas à lavagem frequente das mãos
com água e sabão ou higienização com
álcool em gel 70%.

Remova a máscara pelo laço ou nó da
parte de trás e evite tocar na parte da
frente.

Antes de colocar a máscara, lave ou
higienize as mãos.

Troque a máscara por uma nova assim
que ficar úmida.

Cubra a boca e o nariz com a máscara,
certificando que não existem espaços
entre o seu rosto e a máscara.

Após usar a máscara, descarte em local
adequado e lave ou higienize as mãos.

Evite tocar a máscara durante o uso. Caso
aconteça o contato, lavar ou higienizar as
mãos.

Sempre use máscara!
O tempo de uso recomendado é
de aproximadamente 04 horas
por máscara.

5 *Fonte: Material adaptado do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.

Coronavírus
Entenda os principais sintomas e como evitar o contágio
Como lavar as mãos corretamente?

Molhar as mãos com
água;

Aplicar
quantidade
suficiente de sabão
para cobrar toda a
superfície das mãos;

Esfregar a palma das
mãos;

Esfregar
o
polegar
esquerdo junto à palma
da mão direita com
movimentos circulares e
vice versa;

Esfregar a ponta dos
dedos da mão direita
junto à palma da mão
esquerda
com
movimentos circulares e
vice versa;

Enxaguar as mãos com
água;

Palma da mão direita
sobre o dorso da mão
esquerda, com dedos
interlaçados;

Palma com palma e
dedos interlaçados;

Parte de trás dos
dedos com a palma
oposta
e
dedos
intertravados;

Secar bem as mãos com
toalha descartável;

Use a mesma toalha
para fechar a torneira;

Você está higienizado;

6

A duração total do procedimento
deve ser entre 40-60 segundos.

*Fonte: Material adaptado da Organização Mundial da Saúde
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Coronavírus
Entenda os principais sintomas e como evitar o contágio
Como passar álcool gel corretamente?

Aplicar quantidade suficiente do produto nas mãos;

Palma da mão direita
sobre o dorso da mão
esquerda, com os dedos
entrelaçados e vice-versa;

Palma com palma e dedos
entrelaçados;

Esfregar
mãos;

a

palma

das

Esfregar
o
polegar
esquerdo junto à palma
da mão direita com
movimentos circulares
e vice versa;

Parte de trás dos
dedos com a palma
oposta
e
dedos
intertravados;

Esfregar a ponta dos dedos
da mão direita junto à palma
da mão esquerda com
movimentos circulares e
vice versa;

Você
higienizado.

está

Utilizar sempre álcool em gel 70%.
A duração total do procedimento
deve ser entre 20-30 segundos.

7 *Fonte: Material adaptado da Organização Mundial da Saúde

THANK YOU
HSSE Team

www.statkraft.com
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