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Nos últimos meses fomos assolados pela 
pandemia do Novo Corona Vírus – 
colocando-nos no epicentro de uma 
crise de saúde pública mundial que 
mudou sobremaneira nosso dia-a-dia no 
trabalho, bem como no convívio familiar 
e social. Vivemos portanto, um momento 
sem precedentes e um enorme desafio 
para a humanidade. 

Desde então assumimos uma dupla 
responsabilidade: de um lado zelando 
pela saúde e segurança de nossos 
colaboradores, parceiros e sociedade, do 
outro atuando para garantir que o 
transporte de produtos de primeira 
necessidade chegasse até a população. 
Ou seja, em ambas situações, o cuidado 
com as pessoas sempre pautaram as 
decisões de nossa empresa.

Agora, próximos ao retorno das nossas 
operações industriais, venho até vocês 
para compartilhar um pouco do nosso 
olhar e sentimento, bem como das ações 
efetivas que colocamos em prática para 
preparar um ambiente saudável e uma 
maneira segura de trabalhar, traduzindo 
assim nesta nova metodologia de 
trabalho todos os nossos valores e 
princípios fundamentais, refletindo uma 
história de 63 anos no Brasil e 129 anos 
no mundo. 

Nas páginas a seguir, vocês vão ver o 
resultado de muito ‘sangue,  suor e 
dedicação’ de um time gigante da Scania 
que saiu a campo para avaliar, investigar 
e preparar processos que se adequem a 
uma ‘nova situação normal’, cujo olhar 
reflete o cuidado com o colaborador 
desde a sua saída para o trabalho até a 

MENSAGEM DO PRESIDENTE

volta em segurança para o seu lar. Como 
vocês vão perceber, por meio deste Guia 
de Retorno ao Trabalho, planejamos um 
reinicio estruturado e cauteloso, 
cumprindo e excedendo às 
recomendações das autoridades de 
saúde. 

Importante que vocês conheçam 
detalhadamente cada uma das 
informações, incluídas as dicas da Área 
Médica, as recomendações das 
Autoridades de Saúde, as mudanças em 
nossos Serviços, passando pelo 
Transporte, as alterações na chegada à 
Scania e todas as adaptações que 
teremos dentro da Fábrica e no 
ambiente Administrativo. E claro, todas 
estas medidas devem ser seguidas à 
risca para garantir a saúde de cada um 
de nós. 

Ressalto que um desafio desta 
magnitude exige uma resposta à altura e 
esta resposta só pode ser dada se 
estivermos juntos e engajados, portanto 
esperamos contar com você e sua 
família nesta jornada.    

Aproveito para fazer público o meu 
agradecimento às nossas equipes que 
vêm diariamente trabalhando para 
garantir a continuidade dos negócios e 
da nossa história. 

Por fim, registro que estou certo que 
superaremos esta realidade, porque 
acima do medo, estará sempre a 
solidariedade.
Um abraço a todos!

Christopher Podgorski
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Caros amigos e amigas da Família Scania, 



HIGIENE PESSOAL

1. As mãos devem ser limpas com frequência ao longo do dia, com água e 
sabão. Essa higiene deve ser feita nos banheiros.

2. Procure não tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos. Caso 
necessário, utilize o antebraço.

3. Não devem acontecer beijos, abraços e apertos de mãos.

4. Não toque em superfícies com alta frequência de contato (como 
botões de elevador, maçanetas e catracas) se não for necessário. Não 
esqueça de higienizar suas mãos adequadamente após tocá-las.

Higiene no ambiente 
de trabalho
A limpeza de ferramentas e equipamentos deve ser 
feita pelos colaboradores do posto de trabalho 
utilizando produtos específicos para este fim.

HIGIENE
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Conforme orientação do Ministério da 
Saúde a Scania autoriza o uso de máscaras 
de tecido dentro das suas instalações. Os 
colaboradores que desejarem utilizar 
podem fazê-lo à vontade.

MÁSCARAS:
DEVEM ser utilizadas
• Quando o colaborador trabalhar a menos de 1,5m de distância de 
outro colaborador;
• Quando tiver contato com várias pessoas, por exemplo: 
recepcionistas, vigilantes, atendentes, caixas de banco, etc.;
• O restaurante e a área de Gestão da Saúde, possuem regras 
específicas que devem ser seguidas.

MÁSCARA DE TECIDO:
• Deve ser de dupla camada;
• Deverá ser trocada duas vezes ao dia;
• Após a utilização, deverá ser armazenada em saco plástico vedado 
para retorno ao domicílio;
• Deve ser lavada diariamente. Recomenda-se que fique de molho por 
30 minutos em solução de 10 ml de água sanitária em 500 ml de água; 
após o molho, deverá ser lavada com água e sabão.
• A região frontal das máscaras não deverá ser tocada;
• As máscaras deverão ser removidas pelas laterais, as mãos devem ser 
higienizadas antes e após a remoção das máscaras.

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS:
• Devem ser confeccionadas em TNT (tecido não tecido);
• As máscaras deverão ser removidas pelas laterais, as mãos devem ser 
higienizadas antes e após a remoção das máscaras.
• A região frontal das máscaras não deverá ser tocada;
• Podem ser descartadas em lixo comum

MÁSCARAS 
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AMBULATÓRIO
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Higiene no ambiente 
de trabalho
A limpeza de ferramentas e equipamentos deve ser 
feita pelos colaboradores do posto de trabalho 
utilizando produtos específicos para este fim.
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Se estiver com febre ou sintomas 
de gripe NÃO venha trabalhar 
e contate imediatamente o nosso ambulatório pelo telefone 24 horas: 
(11) 99739.0540 e faça uma consulta pelo telefone ou Whatsapp com o 
médico da Scania.

Antes de vir para a Scania se tiver tido contato próximo com pessoas 
com suspeita ou caso confirmado de Coronavírus informe a Gestão da 
Saúde.

O ambulatório terá foco no atendimento às emergências. 

    
Caso o colaborador entre na empresa sem sintomas de febre ou tosse e 
os apresente ao longo do dia comunique a área da saúde pelo telefone 11. 
99739.0540 ou no ramal 9443.

•  Especialidades,  psicologia, assistencial e INSS permanecem com 
atendimento remoto.
•  Haverá suspensão temporária do atendimento de dentistas , coleta de 
exames, fisioterapia, óculos de grau e PAS.
•  Haverá espaçamento entre as cadeiras no atendimento.



mobilidade
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FRETADOS
 
• Haverá a higienização constante e dispenser de álcool gel em todos os 
ônibus. 
• A primeira pessoa ao entrar no ônibus deve ir para o fundo e assim 
sucessivamente. O último a entrar é o primeiro a sair.
• É proibido fechar as janelas que estarão parcialmente abertas.
• Nos ônibus com ar condicionado o sistema de recirculação de ar estará 
desligado.
• Por recomendação das autoridades de saúde
o ônibus atenderá metade da sua ocupação. 
• O desembarque dos colaboradores que usam os fretados
 será nas portarias P9, P5, P2 e P1.
• Na saída do turno o local de embarque permanece 
igual. Entretanto, o horário de partida dos ônibus
 será de 20 minutos, após o término do 
seu turno.
• Não pode sentar em duplas. 
Manter o espaçamento.
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ÔNIBUS INTERNOS 
Não haverá circulação dos ônibus internos.

ESTACIONAMENTOS
• Não haverá sistema de manobrista o que causará redução de vagas.
• Não teremos carona solidária neste momento
• Será intensificada a higienização e desinfecção das portas.
• Haverá dispenser de álcool gel em todas as entradas.
• Veículos serão higienizados a cada utilização.

VEÍCULOS POOL (frota)
• No interior do veículos haverá sachês de lenço umedecido com álcool 
70%

ESCADAS/ELEVADORES
• Dê preferência às escadas, mas não esqueça de higienizar as mãos, 
após usar o corrimão.
• Duas pessoas é o número máximo permitido dentro dos elevadores.

mobilidade
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Profissionais da Gestão da Saúde e Vigilantes treinados estarão nas 
portarias e poderão proceder à medição de temperatura dos 
colaboradores na entrada.

• Mantenha distância dos seu colegas.
• Ao conversar e ao aguardar em filas respeite a distância de 1,5 metros
(cerca de 3 passos de distância).
• Ao passar pela catraca, não utilize as mãos e sim as pernas/quadril para
girar os braços do equipamento, evitando contato.
• Todas as portarias terão dispenser de álcool gel.

SERVIÇOS INTERNOS 
(cartório / despachante / vigomotors / FLYTOUR)
Apenas com hora marcada, evitando aglomeração no ambiente.

VIAGENS 
As viagens permanecem proibidas, exceto com autorização do 
Management.

PORTARIA
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RESPEITE A DISTÂNCIA DE 1,5 METROS, 
CERCA DE 3 PASSOS DE DISTÂNCIA. 

AGUARDE AQUI
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Algumas medidas precisam ser adotadas neste período para evitar 
aglomerações e preservar sua saúde:

• Não haverá desjejum na entrada. Será feita a entrega de um Kit nas 
portarias.
• Os serviços de chá, café e máquinas automáticas de café estarão 
suspensos temporariamente.
• Somente nos horários das refeições nas saídas do Restaurantes Papa 
Tudo e Cabinas será servido individualmente um copinho de café.
• Haverá escalonamento de horário para as refeições que será 
comunicado por cada liderança. Estes horários de refeição devem ser 
respeitados por todos.
• Respeitar a demarcação no piso para garantir a distância recomendada 
de 1,5 metros.
• Lavar sempre as mãos na entrada dos restaurantes. Haverá um 
colaborador borrifando álcool em gel.
• Favor não conversar na fila enquanto se serve.
• Os talheres estarão embalados durante este período.
• Os pegadores serão trocados a cada 10 minutos
• Haverá maior espaçamento entre as cadeiras nos restaurantes. Não 
será permitido mudar as cadeiras de lugar.
• Será servido o cardápio básico: 1 Prato, 2 Saladas, 1 Fruta ou 1 Doce.
• Serão retiradas as máquinas de suco. Será servida uma garrafinha de 
suco ou um copo de água.
• Permanecem fechados os serviços do Grill, Gourmet e as Geladeiras.
• O Restaurante de Cabinas permanecerá fechado no segundo turno.

ALIMENTAÇÃO
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•  Evite encontros com seus colegas de trabalho, parceiros, clientes, 
fornecedores e visitantes. Se estes encontros forem inevitáveis, deverão 
durar o menor tempo possível.

•  Reuniões devem ser evitadas. Se imprescindíveis, devem ocorrer 
preferencialmente de forma remota. Caso sejam inevitáveis devem 
acontecer em local arejado, durar o menor tempo possível e os 
colaboradores precisam manter a distância recomendada entre si.

REUNIÕES/VISITAS
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Neste primeiro momento as áreas administrativas seguirão em trabalho remoto 
para reduzir a circulação e aglomeração.

LIMPEZA
Será reforçada a higienização de todas as áreas da Scania, mas é 
recomendável que cada pessoa sempre limpe seus equipamentos de uso 
pessoal como computador e mouse, por exemplo. 

DISTÂNCIA
Não se esqueça o distanciamento social recomendado pelas autoridades de 
saúde é de 1,5 metros de distância. Sempre higienize as mãos com água e 
sabão ou álcool gel.

Notebooks
Cada colaborador que levou os equipamentos que foram emprestados por TI 
por conta do trabalho remoto precisam higienizar antes da devolução.

• 

AMBIENTE ADMINISTRATIVO 
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• 

1,5 m 1,5 m

RESPEITE A DISTÂNCIA DE 1,5 METROS.
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Neste primeiro momento as áreas administrativas seguirão em trabalho remoto 
para reduzir a circulação e aglomeração.

LIMPEZA
Será reforçada a higienização de todas as áreas da Scania, mas é 
recomendável que cada pessoa sempre limpe seus equipamentos de uso 
pessoal como computador e mouse, por exemplo. 

DISTÂNCIA
Não se esqueça o distanciamento social recomendado pelas autoridades de 
saúde é de 1,5 metros de distância. Sempre higienize as mãos com água e 
sabão ou álcool gel.

Notebooks
Cada colaborador que levou os equipamentos que foram emprestados por TI 
por conta do trabalho remoto precisam higienizar antes da devolução.

Bebedouro
Limpar as mãos após usar o bebedouro e manter a distância de 1,5 metros. Só 
utilizar copos descartáveis de modo a evitar contaminação.

 

pORTAS E JANELAS
Sempre que possível deixar as portas e janelas abertas para circulação 
do ar, tanto na área operacional como na administrativa.

BANHEIROS
Os banheiros serão limpos com uma maior frequência. Vamos continuar 
fazendo a nossa parte de manter o banheiro sempre limpo. Lembre-se de 
manter a distância também neste ambiente.

SCANIA CLUBE
Neste momento permanece fechado.
No Facebook do Scania Clube seguem as atividades online de meditação, yoga, 
dicas de saúde mental, de alimentação, entre outras.

CAIXAS ELETRÔNICOS 
Haverá dispenser de álcool gel ao lado do caixa eletrônico.
Será feita uma intensificação da limpeza e restrição do número de pessoas no 
posto bancário.

TERCEIROS
Todos os terceiros e fornecedores devem ser informados pelos seus 
contratantes sobre as novas regras que deverão ser cumpridas dentro da 
Scania. 

Confraternização
Neste momento estão proibidas as festas de confraternização, trazer ou 
comprar lanches para comemorações.

ÁREAS COMUNS
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1,5 m
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1. Para diminuir aglomeração e criar o distanciamento 
mínimo de 1,5m  entre os colaboradores, para se adaptar, 
algumas fabricas terão que abrir o 2º e 3º turnos. Os postos 
que não puderem manter o distanciamento mínimo 
receberão máscaras.

2. É importante vir para a empresa com a roupa de trabalho e 
com sapato de segurança para evitar aglomerações nos 
vestiários e nos armários de célula.

3. Dirijam-se aos postos de trabalho respeitando o 
distanciamento de 1,5m e aguarde para receber as 
orientações.

4. As reuniões de célula não acontecerão como antes. 
Permaneçam nas suas posições de trabalho.

5. No início da jornada higienize as ferramentas de trabalho 
com o material desinfetante disponibilizado na célula.

6. Toda vez que manusear um documento como worker 
order ou ficha do produto, use a sua caneta e higienize as 
suas mãos.

7. Nas fábricas que trabalham com três turnos consecutivos 
o colaborador deverá aguardar a saída do outro do posto de 
trabalho e em seguida executar a higienização de suas 
ferramentas.

8. Em ambientes que formam fila como, armários, bebedouro, 
banheiro, Codins...teremos demarcações do espaçamento no 
piso.

AMBIENTE DE PRODUÇÃO
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AGUARDE AQUI
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AMBIENTE DE PRODUÇÃO
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9. As paradas de produção serão escalonadas para que não 
haja aglomeração nos banheiros.

10. Os banheiros serão limpos com maior frequência.

11. Produtos para higienização estarão sempre disponíveis 
nos pontos de consolidação das fabricas. Nos intervalos, 
higienize suas mãos.

12. Garrafas de café e chá, bem como as máquinas de café 
não serão utilizadas durante este período.

13. Os fumódromos devem ser usados de maneira 
individualizada, um fumante por vez.

14. Deixar todas as portas e janelas abertas para circulação 
do ar, tanto na área operacional como na administrativa.

15. As áreas suporte à produção deverão utilizar máscara 
quando adentrar ao processo.

16. O descarte dos materiais de limpeza e máscaras deve ser 
realizado conforme orientação da área de descarte de 
resíduos.

17. Detalhes específicos de sua área de atuação serão 
passados pela sua Liderança

18. Em caso de dúvidas entre em contato com sua liderança 
imediata, ele irá buscar os esclarecimentos que você 
necessitar.
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O MUNDO VIVE UM NOVO MOMENTO SEM PRECEDENTES E 

NÃO APENAS NÓS   DA SCANIA MAS TODA A SOCIEDADE VAI 

PRECISAR MUDAR SEUS HÁBITOS NÃO SÓ DE HIGIENE COMO 

DE COMPORTAMENTO SOCIAL.

ESTAMOS TODOS JUNTOS
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Para o nosso retorno seguro e saudável devemos adotar o 
distanciamento de 1,5 metros, lembrar de limpar 

constantemente as mãos e não esquecer do mais importante: 
temos que proteger a nós e a todos da nossa família!
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anotações
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