SINSSP ORIENTA SERVIDOR

COMO PROCEDER PARA
RESGUARDAR SUA VIDA?

Antes de devolver o seu equipamento, faça uma
visita no seu local de trabalho e verifique se o
INSS está cumprindo os protocolos mínimos
exigidos, seja na atividade meio ou fim.
1) Você fez a testagem? Qual o tipo? Essa
testagem será feita semanalmente?
2) Mediu a sua febre por meio de termômetros
corporal infravermelho e dos usuários externos
que frequentam seu local de trabalho?
3)
Você recebeu a quantidade de máscara
suficiente para se proteger durante a semana
(mínimo de 12 máscaras)?
4) Seu guichê ou sala tem álcool em gel para
você, seus colegas, usuários e no caso de APS
para todos os segurados?
5) Sua chefia orientou os servidores sobre o
protocolo?
6) O chão está demarcado com o espaçamento
correto (1,5m a 2m) para as filas?
7) Há proteção instalada na mesa ou balcão de
atendimento para separar o servidor do
segurado?

8) Há escala de servidores, estagiários e
trabalhadores terceirizados para que se obedeça
a quantidade mínima de pessoas no ambiente
bem como horário reduzido da jornada para que
não haja coincidência com os horários de maior
utilização de transporte público e sem que haja a
necessidade de compensação ou prejuízo na
remuneração?
9) Sinalizar orientações de forma que
internamente se estabeleça o distanciamento de
no mínimo 1,5 metros entre os usuários dos
serviços para redução da possibilidade de
aglomeração de pessoas.
10) Houve higienização e desinfecção dos postos
de trabalho, nos termos das prescrições
estabelecidas pelas Autoridades Sanitárias?
11) Haverá higienização, preferencialmente após
cada utilização ou, no mínimo, a cada 3 horas,
durante o período de funcionamento do local de
trabalho, as superfícies de toque (cadeiras,
maçanetas, portas, inclusive de elevadores,
trincos das portas de acesso de pessoas,
superfície tampo mobiliário, teclados, corrimões,
apoios
em
geral
e
objetos
afins),
preferencialmente com álcool em gel 70% ou

água sanitária observando o procedimento
operacional padrão definido pelas autoridades
sanitárias?
12) Será realizado a sanitização através de
pulverização 4 vezes ao dia na área externa e nos
acessos às unidades?
13) É preciso que o gerente forneça ao servidor
os EPI’s necessários, tais como: óculos de
proteção ou protetor facial; máscara adequada;
avental; luvas de borracha; botas impermeáveis
com cano longo; gorro, para procedimentos que
gerem aerossóis; garantindo por parte destes o
hábito a higienização frequente das mãos com
água e sabonete líquido ou álcool a 70%.
14)
Manter
os
ambientes
internos
do
estabelecimento permanentemente ventilados,
garantindo a renovação de ar, de modo a
proporcionar
a
remoção
de
agentes
contaminantes desses locais.
15) Deverá ser obrigatória a higienização dos
sapatos ao ingressar nas dependências das
agências.

Ajude o SINSSP na fiscalização das APS’s,
tire fotos, filme e entregue um documento
assinado com o check list acima no SEI. Se
o seu local de trabalho não cumprir os itens
listados acima NÃO RETORNE AO
ATENDIMENTO PRESENCIAL E CONTINUE
TRABALHANDO REMOTAMENTE. Se sofrer
pressão por parte da gerência procure o
SINSSP para orientação jurídica.
O SINSSP está nessa luta pela sua VIDA e
porque TODAS AS VIDAS IMPORTAM!

