Reuniões e confraternizações, Orientações Gerais e Procedimentos
em casos suspeitos
Em conforme com as boas práticas de prevenção à Covid-19, a Chesf informa
que os empregados devem estar atentos as seguintes orientações:
Reuniões e confraternizações
Em atendimento às medidas de prevenção à pandemia da Covid-19 e em
cumprimento às orientações da equipe de medicina ocupacional, a Chesf
determina que não sejam realizadas as confraternizações presenciais com as
equipes. Adicionalmente, a Companhia informa que encontros virtuais
utilizando a plataforma Teams devem ser adotados em substituição a
reuniões presenciais de fechamento do ano de 2020.

Descrição da Imagem 1: Sobre um fundo em tons de azul, usando a identidade visual da campanha de
Retorno aos Trabalhos Presenciais na Chesf; no lado direito, ilustração de um grupo de pessoas juntas
com o símbolo de proibido e o lado esquerdo, marca Chesf; e, o texto "Como medida de prevenção à
Covid-19 e em cumprimento às orientações da equipe de medicina ocupacional, a Chesf determina que
não sejam realizadas reuniões ou confraternizações presenciais com as equipes. Somos todos
responsáveis".

Descrição da Imagem 2: Sobre um fundo em tons de azul, usando a identidade visual da campanha de
Retorno aos Trabalhos Presenciais na Chesf, com cubos e ilustrações. Do lado direito superior, marca
Chesf; com ilustrações e os textos "Orientações gerais de prevenção à Covid-19. Caso apresente sintomas
de Covid-19, o empregado não deve comparecer à Companhia (ao lado, ilustração de homem tossindo
usando um lenço). Deve-se realizar check-in de saúde, diariamente, antes de sair de casa, por meio do
“Saúde em Dia” (ao lado, ilustração tela de celular com símbolo de ok). O uso correto e constante de
máscaras, a lavagem das mãos e o distanciamento físico são fundamentais (ao lado, ilustração em close
de pessoa lavando as mãos e ilustração de duas pessoas usando máscaras e sentadas à mesa obedecendo
a distância de 1,5 m). Testes rápidos são aplicados apenas a empregados que retornarem às atividades
presenciais ou casos específicos definidos pela equipe médica da Chesf (ao lado, ilustração maleta de
primeiros socorros). Somos Todos Responsáveis".

Descrição da Imagem 3: Sobre um fundo em tons de azul, usando a identidade visual da campanha de
Retorno aos Trabalhos Presenciais na Chesf, com cubos e ilustrações. Do lado direito superior, marca
Chesf; com ilustrações e os textos "Procedimentos para casos suspeitos de Covid-19. Caso o empregado
apresente sintomas da Covid-19, deve realizar check-in de saúde, imediatamente, por meio do “Saúde
em Dia”. Recomenda-se entrar em contato com o Teleatendimento da Fachesf ou rede credenciada, para
orientação médica (ao lado, ilustração de homem tossindo usando um lenço). Outros empregados que
tiveram contato com pessoas sintomáticas e/ou com testagem positiva devem comunicar imediatamente
à Empresa, para que sejam avaliados e monitorados pela equipe de saúde ocupacional, com os devidos
encaminhamentos (ao lado, ilustração de maleta de primeiros socorros; ilustração de pessoa deitada em
uma cama e ilustração de homem tossindo usando um lenço). Caso o empregado apresente sintomas e
compareça ao ambiente de trabalho estará passível de receber medida disciplinar (ao lado, de termômetro
indicando 37 graus). Somos Todos Responsáveis.

