
CARTILHA AO
COLABORADOR
COVID - 19



Prezado Funcionário,

Este documento trata-se de uma Cartilha de Orientações sobre o

novo Coronavírus Covid-19 expedida pelo Comitê Grupo COVID-19 da Dália Alimentos, para

ser seguida rigorosamente por todos os funcionários.

Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da Saúde, na

data de 30 de janeiro do ano corrente e as normas ditadas pelos Governos Federal,

Estadual e Municipal, por doença respiratória causada pelo agente novo coronavírus

(COVID-19), a Dália Alimentos vem realizando várias ações, visando à prevenção, evitando a

transmissão e trabalhando com afinco para manter a saúde e o emprego de todos os

funcionários.

Em vista disso,  está adotando algumas medidas, de acordo com a legislação vigente, para

minimizar os impactos econômicos provocados pelo Covid-19.

Atualmente, a rápida disseminação do Coronavírus (COVID-19) pelo mundo tem levado

governos de vários países a implementar medidas restritivas que geram impactos

relevantes na economia global e no ambiente de negócios. Isso tem reflexo direto no

nosso dia a dia e em nossa Cooperativa.

O enfrentamento das dificuldades acontece em várias frentes e a Dália Alimentos está

empenhada em atacar todas as ameaças, visando ao bem estar dos funcionários,

associados, clientes, fornecedores e, para isso, conta com a colaboração efetiva de todos.

A transmissão acontece por meio de uma pessoa infectada, que transmite  para outra ou 

para um contato próximo, a saber:

Os sintomas mais comuns e de forma persistente são: febre ou tosse seca ou dificuldades

para respirar.



A transmissão acontece por meio de uma pessoa infectada, que transmite  para outra ou 
para um contato próximo, a saber:

Os sintomas mais comuns e de forma persistente são: febre ou tosse seca ou
dificuldades para respirar.

Como é transmitido?

Quais os sintomas?



Como se proteger?



Orientações para funcionários

COMUNIQUE A EMPRESA SUA SITUAÇÃO :

 - As visitas/viagens só deverão acontecer se forem de extrema necessidade, evitando 

contato com pessoas do grupo de risco. Procure utilizar outros meios de comunicação 

disponíveis (telefone, whatsapp, e-mail).

- Manter as janelas abertas dos ambientes de trabalho para a circulação de ar, mesmo 

quando o ar condicionado estiver ligado.

- Ao se alimentar evite conversar com os colegas. Enquanto se alimenta, guarde sua 

máscara na embalagem descartável fornecida pelo Dália Alimentos. Ao finalizar sua refei

-

ção, imediatamente recoloque sua máscara pelas alças.

- As embalagens para máscaras fornecidas pelo Dália Alimentos são descartáveis.

- Transporte sua máscara de trabalho dentro da embalagem fornecida e não deixe sua 

máscara de trajeto nos bolsos ou soltas dentro da bolsa. Elas devem ficar sempre dentro 

da embalagem, ou no rosto. 

- Higienize suas mãos frequentemente.

- Mantenha seus dados atualizados junto ao setor pessoal, como seu número de telefone 

para que a empresa possa fazer contato telefônico com você quando necessário e para 

enviar material informativo.



Orientações para funcionários

-

presa.

- A aferição da temperatura é obrigatória para todos, sempre que entrarem nas depen-

dências da Dália, assim como o uso da máscara fornecida e higienizada pela empresa.

- Se estiver com algum sintoma do tipo de síndrome gripal (febre, tosse, coriza, dor de 

garganta e dificuldade respiratória), procure atendimento médico, e comunique e envie 
comprovante a empresa, por  Wattssap do Setor Pessoal (51.9997-0681 ou 51.98036-
-0782 (ambulatório) ou por telefone.

- Se receber a orientação de ficar em isolamento domiciliar, cumpra-a sob pena de ser 
responsabilizado criminalmente.

- Quando retornar de afastamento, atestados, férias, dispensas, você obrigatoriamente 
deverá passar por exame médico, em nosso ambulatório. Neste momento de Pandemia 
não é permitido o retorno ao trabalho, sem exame médico prévio.



Regras de Conduta

- É obrigatório comunicar ao seu supervisor, gerente, encarregado ou ambulatório se 
você estiver com sintomas de gripe, febre ou mal estar.

- Não é permitido retirar a máscara enquanto dentro das dependências da Dália. Ex.: 
áreas de descanso ou de alimentação.

- Manter o distanciamento de 2 metros dos colegas enquanto estiver na área de descanso 
ou se alimenta.

- É obrigatório o uso de máscaras nos vestiários. 

- Respeito à capacidade máxima de pessoas dentro do vestiário.

- No refeitório ou nas áreas de descanso, evite conversar enquanto se alimenta.

- No transporte, é obrigatório o uso de máscara e o respeito às poltronas numeradas e 
isoladas.

- Se você foi afastado por algum problema de saúde, fique em casa.

- Se você for orientado a fazer isolamento, respeite o isolamento, não mantenha contato 
com pessoas, fique em casa.

Procedimentos de Higiene e Limpeza

- Higienize seu local de trabalho: telefones, mouses, carrinhos de compra,

máquinas de cartão, mesas de trabalho, maçanetas, corrimões, balcões de

recepção e equipamentos, a cada uso ou a cada duas horas.

- Use e higienize seus EPI’s.



Como é feita a desinfecção das nossas máscaras

Use corretamente sua máscara

Como proceder para ENTRAR na Dália Alimentos?

As máscaras utilizadas na Dália são lavadas por empresa terceirizada e contratada para 

essa higienização e obedece a um rigoroso controle de qualidade, sendo

auditada semanalmente pela equipe de qualidade, com emissão de  laudos que compro-

vam a correta higienização. 

O uso de máscaras é individual

- Manipule sua máscara pelas alças e evite tocar na área frontal da máscara.

- Coloque a máscara pelas alças tapando nariz, boca e queixo.

- Troque sua máscara se ela estiver suja ou úmida.

- Ao retirar sua máscara, armazene-a na embalagem descartável até o momento de sua

Higienização

1° Higienizar as mãos com álcool gel:



Como proceder para ENTRAR na Dália Alimentos?
2° Remover a máscara de trajeto PELAS ALÇAS:

3° Descartar a máscara de uso domiciliar (COLORIDAS) no local apropriado:

4º Higienizar novamente  as mãos com Álcool Gel para colocação da máscara de trabalho: 

Cuidado ao retirar
A remoção deve ser por trás
e sem tocar na frente da máscara

DESCARTE
DE MÁSCARAS



Como proceder para entrar na Dália Alimentos?
5° Recebimento das máscara de trabalho PELAS ALÇAS:

6° Colocação da máscara de trabalho PELAS ALÇAS COBRINDO O NARIZ E A BOCA:

7° Use a máscara da forma correta cobrindo NARIZ, BOCA E QUEIXO.

8° Não use a máscara de forma ERRADA.

Como colocar
Primeiro é preciso higienizar
as mãos. A pessoa deve 
cobrir o nariz e a boca,
verificando se não há espaços
entre ela e o rosto.
É importante não tocar na
máscara durante o uso.



Como proceder para SAIR da Dália Alimentos?
9° Retirar a máscara de trabalho:

10° Descartar a  máscara de trabalho no local apropriado:

11° Higienizar as mãos com álcool gel:

Cuidado ao retirar
A remoção deve ser por trás
e sem tocar na frente da máscara

DESCARTE
DE MÁSCARAS



Como proceder para SAIR da Dália Alimentos?
12° Colocar a máscara de trajeto (COLORIDAS) cobrindo nariz, boca e queixo

13° Receber a máscara extra de trajeto para o uso CASA - TRABALHO no dia seguinte.

AS MÁSCARAS DE TRAJETO DEVEM SER, OBRIGATORIAMENTE, HIGIENIZADAS E 

DESINFECTADAS PELA DÁLIA ALIMENTOS. Diariamente, o funcionário deve trazer 

para higienização e desinfecção, na Dália Alimentos, as 2 máscaras entregues para uso 

domiciliar ao entrar na empresa.

Como colocar
Primeiro é preciso higienizar
as mãos. A pessoa deve 
cobrir o nariz e a boca,

entre ela e o rosto.
É importante não tocar na
máscara durante o uso.



  
 

  

 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 

Como proceder no REFEITÓRIO da Dália Alimentos?

Ao acessar, desinfetar as mãos em álcool gel 70% disponível nos dispensers.

Encaminhar-se para ser servido ainda usando as máscaras de proteção.

Acomodado à mesa, retirar a máscara de proteção, pegando ela pelas alças.

Segurando pelas alças, colocar a máscara dentro da “embalagem de papel 
descartável” e fechar.

Após a refeição, ainda à mesa, retirar a máscara da “embalagem de papel 
descartável” pegando pelas alças.

Após a refeição, ainda acomodado à mesa, recolocar a máscara de proteção 
segurando pelas alças.

Ao sair, descartar a “embalagem de papel descartável” em uma das lixeiras 
do refeitório.



Probabilidade de contágio

MUITO ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

Usando a máscara eu protejo você
e você me protege 



Procedimento em caso de suspeita de COVID-19

CASO VOCÊ FUNCIONÁRIO APRESENTE SINTOMAS:

- Você deverá entrar em contato com seu gestor. 

- Procure manter o equilíbrio e tranquilidade, pois a Dália Alimentos está atenta para

 garantir sua saúde e segurança. 

- Procure o atendimento médico e informe a empresa do seu estado de saúde. Entre em 

contato com o nosso ambulatório médico através do telefone (51) 3751-9000 Ramal 223

- A Dália Alimentos vem trabalhando com afinco em medidas de controle e prevenção

dessa pandemia em nossas áreas de atuação.

- Quando você estiver com suspeita de estar contaminado com o COVID-19, não com-

pareça ao trabalho, nem saia de casa. Procure orientação por telefone nos postos de 

saúde ou aplicativos específicos para tratar a doença. 

- Obedeça as regras definidas pelos profissionais da saúde. 

- Respeite as orientações do Médico, Fique em casa.

- Faça todos os procedimentos de higiene e use mascaras, você pode estar com o 

vírus e contaminado outras pessoas. Previna-se.

- Cuide das pessoas que você ama praticando todas as orientações de distanciamento e  

higienização.



Como manter a POSITIVIDADE e o EQUILIBRIO

1. Evite bombardeio de informações:

Excesso de informação é o principal fator de ansiedade. Estar informado é uma

coisa, outra é ficar obcecado… EVITE... pois, o desiquilíbrio não contribui na hora de 

tomar decisões e nem para a adoção de suas atitudes tanto nas vivências familiares como 

no trabalho.

2. Evite pensamentos pessimistas:

Estar sempre em estado de alerta e pensar que algo ruim vai acontecer com você e com 

as pessoas por quem tem   carinho só afetará suas emoções.

Mentalize que tudo passará, que todos estão seguros e irradie sentimentos bons e positi-

vos. Não sofra desnecessariamente, não se boicote  e vida a vida com mais leveza.

3. Superações passadas:

Todos já passamos por momentos difíceis e conseguimos superá-los.

Lembre da sua RESILIÊNCIA e reacenda a esperança.

4. Explore o tempo disponível:

Aproveite o tempo livre para colocar a leitura em dia, resgatando aquela lista de livros de 

seu interesse que estava esquecida, explore novas receitas para curtir com a família, faça 

atividades artísticas, ou simplesmente monte uma playlist das músicas que mais curte e 

que você nunca tirou tempo antes para ouvir.

5. Pratique atos de bondade e gentileza:

Este é o momento mais do que propício, para lembrar de ajudar o vizinho que está

na zona de risco ou aquele conhecido, ou ainda, um parente. Com uma simples pergunta 

se está bem, uma oferta para buscar algo para ele na farmácia ou mercado se for seu 

caminho ou destino naquele dia sera positivo. Tamém aproveite para agradecer aos pro-

fissionais que estão na linha de frente para manter o abastecimento  de alimentos, saúde 

e produtos necessários para manter nossa rotina.


