
1

Medidas de Controle 
do Corona Vírus 
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• Reforçamos a política de solidariedade inerente
à missão da CBA, interna e externamente,
estamos à disposição para a adoção de
qualquer medida emergencial ou solução de
dúvida.

• Recomendamos que as informações, os
atendimentos e as reuniões se façam,
prioritariamente, por telefone ou qualquer
meio virtual de comunicação.



4

Ao entrar em CBA, 
por favor, lave as 
mãos e passem 
álcool em gel.



• Dispensamos do trabalho o integrante da CBA
que entrou em contato com qualquer pessoa
colocada em quarentena ou atestada com
exame positivo para o coronavírus, até
liberação médica.

• Dispensamos do trabalho presencial quem
estiver gripado ou apresentar sintomas
compatíveis com o coronavírus.

• Disponibilizamos estrutura para trabalho em
casa pelos integrantes da CBA, caso necessário,
inclusive o acesso ao J.M. e às reuniões virtuais.



• Recomendamos a não participação de qualquer
integrante da CBA em assembleias, palestras,
viagens ou eventos externos que possibilitem a
transmissão do coronavírus.

• Evite cumprimentos físicos entre as pessoas.
• Lave as mãos com água e sabão com

habitualidade, principalmente, quando chegar
de qualquer ambiente externo, bem assim após
as reuniões e atendimentos.



Tenha álcool em gel 
disponível, facilmente, em 

bolsas e bolsos.
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• Temos uma estrutura de banheiros para que os
integrantes da CBA possam tomar banho,
querendo, quando do ingresso no escritório,
sendo a pessoa interessada responsável por
seu material de asseio.

• Por favor passe, regularmente, álcool em seu
equipamento de trabalho e itens de uso
cotidiano (mouse, teclado, canetas, telefone,
controles, etc).

• Evite a troca de materiais e sempre limpar
quando devolver o material emprestado.



• As toalhas dos banheiros para secagem das
mãos e o pano de prato da cozinha serão
retirados, e substituídos por toalhas de papel.

• Pratique, sempre que possível, o sistema de
carona coletiva entre os integrantes do
escritório.

• Mantenha portas e janelas abertas, garantindo-
se um ambiente arejado.

• Os eventos coletivos organizados pela CBA
estão suspensos por quinze dias.

• Discutiremos, caso a caso, os melhores horários
de ingresso e saída da CBA com os
Coordenadores de cada Núcleo, com a
finalidade de fugir dos horários de pico nos
transportes coletivos.

• Aguardaremos as recomendações das
autoridades públicas e as medidas sanitárias
necessárias ao controle do coronavírus,
adequando-as às medidas emergenciais agora
adotadas.



• Recomendamos que cada integrante de CBA
utilize o seu próprio talher, copo e/ou
garrafinha, e, não sendo possível, utilizar
materiais descartáveis.

• Por favor, solicitamos que a comida seja
consumida em suas próprias marmitas e, após
o uso e lavagem, coloque seus utensílios para
secarem, no escorredor.


