
 

 

 

MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS EM TEMPO 

DE ELEIÇÕES DO SINDEDUCAÇÃO 2020. 

 

ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS 

Considerando que o objetivo desse documento é orientar os componentes da Comissão Eleitoral, 

membros das chapas concorrentes, professores, fiscais, presidentes e secretários de mesas receptoras 

de votos, funcionários e demais pessoas que estiverem emprestando qualquer atividade neste dia, 

bem como disponibilizar os materiais sanitários para todos que adentrarem os espaços do 

Sindeducação e também estiverem em seu entorno. Este conjunto de orientações possui o intuito de 

trazer mais saúde e segurança a todos. 

 

AMBIENTES 

1.Balcão de atendimento, posto de informação e recepção; 

2.Entradas(catracas, garagem, etc.); 

3.Salas de espera; 

4.Salada Comissão Eleitoral; 

5.Salas de votação; 

6.Auditório; 

7.Espaço de alimentação; 

8.Escadas; 

9.Banheiros e vestiários. 

Disponibilização de álcool em gel 70% – Disponibilizar álcool em gel a70% nas entradas do prédio 

e em todos os ambientes externos; 

Uso de máscaras– Exigir o uso de máscaras para todos e, demais EPIs para os que vão trabalhar 

diretamente com os professores, podendo retirá-los apenas no momento da refeição, (para os que 

vão almoçar e jantar no espaço) seguindo o armazenamento adequado e o correto manuseio e 

descarte da mesma. 

Distanciamento em filas– Demarcação do piso com fitas de sinalização, informando a distância 

mínima que deverá ser adotada por todos na fila de espera de votação. 

Ambientes abertos e arejados– Sempre que possível, manter os ambientes abertos e arejados; 

Contato físico– Orientação sobre os cuidados sanitários contra a COVID19 em banners; 

Descarte de máscara– Indicar a todo os presentes os locais específicos para descarte de máscaras; 



 

Compartilhamento de objetos no interior do prédio– Orientar os professores, fiscais, presidentes 

de mesas receptoras de votos, funcionários e demais pessoas no ambiente para que não compartilhem 

objetos pessoais, tais como fones de ouvido, celulares, canetas, copos, talheres pratos; 

Salas e/ou outros espaços de votação – Será mantido nesses espaços somente o necessário para o 

cumprimento da ação das eleições: mesa, urna eleitoral e cadeiras para o presidente e secretário da 

seção e os três fiscais das chapas, com devido distanciamento, marcado no piso. 

Momento da votação – Realizar a entrega do documento de identificação observando o 

distanciamento mínimo entre o presidente da mesa e o votante; higienizar as mãos antes e depois 

com álcool em gel 70, disponibilizado no espaço de votação. 

Higienização da lixeira e descarte do Lixo – Será efetuada a higienização das lixeiras e o descarte 

do lixo frequentemente; 

Lixeiras – Disponibilização de lixeiras com tampa, com dispositivo que permita a abertura e o 

fechamentos em uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, com o acionamento automático). 

Superfícies e objetos de contato frequente – Disponibilizar kits de limpeza aos funcionários e 

orientá-los para a higienização das superfícies e objetos de contato frequente, antes e após o seu uso, 

tais como: portas, maçanetas, escadas... 

Ar condicionado – Quando possível, evitar o uso de ar condicionado. Caso seja a única opção de 

ventilação, seja realizada a manutenção e limpeza; 

Recomendações de medidas sanitárias – Em todos os ambientes devem ter cartazes com as 

principais medidas e recomendações; 

Aferição da temperatura – Medir a temperatura corporal de todos que adentrarem ao prédio. Caso 

seja detectado alguém com a temperatura elevada, seja restringido o seu acesso ao espaço e orientado 

a buscar o Sistema de Saúde. 

Escalas de alimentação – Organizar escalas para horários de almoço e jantar das pessoas que farão 

a alimentação no espaço, para evitar aglomerações. 

Disponibilização de pratos e refeições – As refeições fornecidas às pessoas que vão se alimentar 

dentro da entidade sindical, devem estar embaladas individualmente; 

Cuidados durante as refeições – Proibir o compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem 

como alimentos. 

Talheres – Disponibiliza reutilizar talheres descartáveis ou devidamente embalados, protegidos de 

interação por diversas pessoas e devidamente higienizados 

Controle de acesso aos banheiros – Controlar o acesso aos banheiros e sinalizar a necessidade de 

lavar as mãos, sempre com água e sabão líquido ou higienizar com álcool em gel 70 após o uso do 

banheiro. 

Toalhas de papel descartável – Serão disponibilizadas nos banheiros toalhas de papel descartável 

para enxugar as mãos. 

Periodicidade da higienização – Manter, constantemente, a higienização dos banheiros, pias, 

torneiras, fechaduras e intensificar o esvaziamento e higienização de lixeiras. 



 

Cuidados nos serviços de entrega de água e alimentos – Exigir e monitorar o uso de máscaras, 

luvas e demais EPIs necessários para funcionários responsáveis pelo manuseio e entrega dos 

alimentos e água.  



 

 


