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1. HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE E PESSOAL 

 A Projeto RH disponibiliza sem custo o PPC 

– Programa de Prevenção a Covid 19 para 

ajudar as empresas a implantar ações 

preventivas para todos os seus 

colaboradores e terceiros. 

 Este conteúdo foi criado pela equipe 

técnica da Projeto RH seguindo os 

conceitos preconizados pelo Ministério da 

Economia,  Ministério da Saúde, Center for 

Disease Control (CDC) e Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho 

(ANAMT). 

Solicite o seu pelo 
http://prorh.com.br/contato/ 
 

http://prorh.com.br/contato/
http://prorh.com.br/contato/


 Os riscos de transmissão da Covid 19 e de outros vírus e bactérias por meio de objetos 

e superfícies, como pisos, mesas e maçanetas, é alto e tem feito as empresas aderirem 

aos serviços de Sanitização e Desinfecção de Ambientes no combate a Covid 19.  

 Os serviços de sanitização e desinfecção servem para reforçar a proteção do seu 

ambiente. Quando realizados de maneira profissional, garantem a proteção de 

patógenos a níveis aceitáveis. O serviço profissional é realizado com equipamentos 

adequados, como EPI’s, atomizadores e produtos sanitizantes e desinfetante de última 

geração. 

 O serviço é orçado através do m² a ser desinfectado. A Projeto RH conta com empresas 

parceiras para fornecer esse tipo de serviço. Fale conosco. 

1. HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE E PESSOAL 



 A Projeto RH disponibiliza sem custo para os seus clientes o 

Mapeamento das pessoas que estão no grupo de risco, através de 

questionário online e emissão de relatório médico analítico 

enviado para o RH com a conclusão das respostas. 

 Entendemos que o crivo médico é fundamental para analisar 

possíveis comorbidade. Nem sempre uma pessoa passiva de uma 

comorbidade pertence ao grupo de risco. Além disso o 

questionário mapeia doenças em tratamento e o uso de 

medicamentos para que a equipe médica avalie se pode haver 

alguma interferência na imunidade das pessoas.  

2. GRUPO DE RISCO E  
REALIZAÇÃO DE TESTES COVID 19  



 No atual momento de pandemia causada pelo COVID-19, nós da equipe técnica 
da Projeto RH entendemos que a realização do teste rápido para detecção de 
COVID-19 pode auxiliar as empresas em duas questões específicas: 

1) Nos casos de funcionários afastados por conta de suspeita de COVID-19, a 
realização do teste após o sétimo dia dos sintomas seria um indicativo de 
infecção (ou não) pelo vírus, podendo, à critério médico e dependendo do 
quadro clínico atual do avaliado, reduzir parcialmente o tempo de afastamento 
no caso de resultado negativo; 

2) Detecção de indivíduos os quais são IgG positivos, indicando a presença dos 
anticorpos de memória contra o COVID-19 gerados por uma infecção prévia. 
Essa informação se torna importante, uma vez que os estudos científicos atuais 
apontam que os anticorpos de memória geram proteção contra uma nova 
infecção causada pelo COVID-19. 

2. GRUPO DE RISCO E  
REALIZAÇÃO DE TESTES COVID 19  



TESTES VALIDADOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES 

Recomendação: empresas de todos os portes, 
segmentos e setores. 

Segurança e Praticidade: fornecimento de todos 
os recursos para a realização dos testes. Os 
resultados dos exames serão analisados para 
gerar relatório dos resultados, identificando entre 
o publico testante quem possivelmente possa 
estar infectado, com anticorpo de memória ou 
ainda não tiveram nenhum contato com o vírus 
da Covid 19. Nos consulte para orçamentos. 

Realização In Loco: equipe treinada e qualificada na 
realização dos testes em massa para cada empresa 
ter o estudo epidemiológico da sua população. 



3. PROTEÇÕES COLETIVAS E ORGANIZAÇÃO DE 
ESPAÇOS 

 Delimitação de espaço e limitação de circulação das pessoas em um mesmo 
ambiente. 

 Projeto para implantação de barreiras de acrílico ou vidro em recepções, caixas e 
demais atividades que sejam necessárias. 

 Projeto de espaçamento entre mesas/postos de trabalho com a finalidade de manter 
o distanciamento das pessoas.  

 Higienização dos pés, através de tapetes sanitizadores ou por nebulização de álcool 
70%, na entrada das empresas ou estabelecimentos.  

 Aferição da temperatura corporal, através de equipamento digital na entrada de 
colaboradores, terceiros e visitantes. 

 Desenvolvemos Projetos Personalizados, entre em contato conosco para maiores 
informações. 



Entre em contato com a Projeto RH para 
saber mais! Estamos juntos nessa batalha. 

www.prorh.com.br/  

facebook.com/projetorhgestaolaboral/  

instagram.com/prorh.projetorh/  

linkedin.com/company/projeto-rh/  

contato@prorh.com.br  

(11) 2389 5915 | (11) 99587 3591 

Siga as nossas redes sociais: 


