
Cuidados para
uma volta segura
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O TRABALHO 
EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19

Todo dia é dia



Evolução,  
saúde e  
responsabilidade
Caros colegas da Família Vicunha,

Com muita saudade de todos e do nosso dia  
a dia, aos poucos, vamos retomando as nossas 
atividades no país. E gostaria que soubessem 
que nosso retorno foi planejado de forma 
cautelosa e gradual, baseado em orientações 
de organizações de saúde e governamentais. 
Daqui para frente, continuaremos seguindo 
recomendações de higiene e distanciamento 
social, bem como outras medidas para o bem-
estar da nossa gente, como verão ao longo 
deste manual.

Desde o início da pandemia do novo 
coronavírus, entendemos que todos nós, 
de alguma forma, seríamos impactados:  
na maneira como fazemos negócios,  
no contato social e nas atividades diárias 
mais simples. E, frente a este cenário, nosso 
principal foco foi manter a saúde e a segurança 
de funcionários, parceiros e comunidade, 
buscando a preservação dos empregos e da 
renda e a sustentabilidade do nosso negócio.

Depois de tudo que passamos, temos  
um setor a inda mais  unido, sol idár io  
e focado em objetivos comuns. Nunca se viu 
em nossa história recente uma mobilização 
global, como a que presenciamos, para ajudar 
profissionais de saúde e a população. Além de 
doarmos milhares de máscaras de proteção 
para hospitais públicos, fortalecemos nosso 
elo com parceiros para a produção de itens 

médico-hospitalares. Agora, confeccionamos 
nossas máscaras de tecido em casa, em nossa 
Sala de Costura, na unidade de Guarulhos. 

Em contextos desafiadores como 
este, desenvolvemos nossa criatividade, 
o que certamente nos ajudará na oferta de 
soluções ágeis e integradas em jeanswear. 
Também aguçamos ainda mais o sentimento  
de empatia e responsabilidade pelo outro,  
o que é fundamental em nosso trabalho, para 
tentarmos ver o mundo com os olhos dos 
nossos colegas, parceiros e clientes.

Aprendemos muito nesse tempo.  
E continuaremos aprendendo a evoluir.

Um bom trabalho a todos nós, com saúde  
e segurança em primeiro lugar.

Abraços.

José Maurício
Presidente da Vicunha



A manutenção da nossa saúde e daqueles que amamos 
depende de todos nós. Siga estas práticas e colabore  
com o combate ao Coronavírus.  

Cuidar da higiene é a primeira medida no combate ao vírus.  
Por isso, na volta ao trabalho, mantenha estes hábitos!

Fique atento e siga as orientações dos agentes  
de saúde. Participe dos treinamentos de higiene, saúde, 
segurança e prevenção. Coloque as dicas em prática  
em casa e no trabalho.

Mantenha distância de, no mínimo, 1,5m dos colegas.

Lave as mãos e as higienize com álcool em gel 70%, 
disponibilizado em pontos estratégicos para uso de todos.

Se você trabalha na área administrativa, cuide do seu posto 
de trabalho e o higienize com álcool em gel no início das 
suas atividades. 

Se você utiliza ferramentas, lembre-se de higienizá-las  
sempre após o uso. 

Durante o período de pandemia, não tenha contato físico  
com os colegas, como beijos, abraços ou apertos de mão.  
Não coloque as mãos no rosto e evite tocar em superfícies 
onde muitas pessoas costumam ter contato.

Higiene

A lavagem das mãos é coisa séria em tempos  
de pandemia e ajuda a não disseminar o vírus. 
Siga estas orientações, publicadas na nossa 
página “Juntos no combate ao coronavírus”.

Higiene das mãos

https://www.vicunha.com.br/covid-19/wp-content/uploads/2020/04/Higieniza%C3%A7%C3%A3o-das-m%C3%A3os-com-alccool-gel.jpg
https://www.vicunha.com.br/covid-19/wp-content/uploads/2020/04/Higieniza%C3%A7%C3%A3o-das-m%C3%A3os-com-alccool-gel.jpg


Máscaras
Nossa sala de costura estará aberta  
e produzindo máscaras de tecido para  
entregar a todos os funcionários  
e comunidades carentes do nosso entorno. 

Veja abaixo as nossas recomendações  
para o uso da máscara de tecido.

Utilize sempre que sair de casa, em contato  
com o ambiente externo e durante o trabalho. 

Não toque a parte frontal das máscaras. Remova 
a peça pelas laterais do rosto e sempre higienize 
as mãos após tocá-las.

Troque sua máscara pelo menos duas vezes  
ao dia. 

Após uso, lave sua máscara e deixe de molho  
por 30 minutos em uma solução de água (500 ml) 
e sabão. 

Deixe secar.



Caso esteja usando máscara cirúrgica, troque 
pelo menos duas vezes ao dia ou se perceber 
que ela está saturada ou úmida. Após o uso,  
a máscara deve ser descartada.

Se você trabalha em setores da operação 
fabril que exigem a utilização de máscaras 
apropriadas para a realização da atividade, 
também fornecidas pela empresa, não esqueça 
que seu uso é obrigatório. Mantenha  seus EPI’s 
sempre conservados.

Seguindo recomendações do Ministério da Saúde, funcionários 
em grupo de risco (como pessoas com mais de 60 anos,  
gestantes e portadores de doenças autoimunes) devem  
se manter em isolamento domiciliar.

Se apresentar febre ou sintomas de gripe, NÃO VENHA 
TRABALHAR. Entre em contato com seu líder ou com a área de 
Saúde e Segurança pelo link para informar sobre seu estado  
de saúde e receber todas as recomendações necessárias. 

Grupos de Risco

Sintomas ou Suspeitas

https://www.vicunha.com.br/contato


Caso tenha tido contato próximo com pessoas com suspeita 
ou caso confirmado de Coronavírus, informe ao seu líder direto 
ANTES de vir para a Vicunha.

Se começar a sentir sintomas de febre ou gripe durante  
o trabalho, vá direto ao Ambulatório da sua unidade fabril e evite 
contato com seus colegas. Em São Paulo, fale com seu gestor 
direto para receber os direcionamentos adequados.

O transporte coletivo da fábrica será constantemente 
higienizado e a ventilação natural será priorizada com a abertura 
das janelas. Não utilizaremos ar condicionado para reduzir  
o risco de contaminação devido à recirculação do ar.

Transporte

Use álcool em gel para higienizar as mãos 
antes de entrar e ao sair do veículo.

Use sempre máscaras durante  
o seu transporte até a empresa.



Respeite a sinalização de distanciamento na entrada  
das fábricas. Evite conversas com seus colegas enquanto 
estiverem em filas.

Utilize seu crachá ou, no caso da unidade de São Paulo, 
seu celular para acesso às catracas, evitando contato  
das mãos com as superfícies. Utilize suas pernas  
ou quadril para movimentar a catraca, evitando  
o uso das mãos.

Evite a utilização de elevadores, optando sempre pelo 
uso da escada quando possível. Em caso de necessidade 
extrema, use o elevador de forma individual, evitando 
tocar nos botões e portas. 

Se você realiza funções operacionais, venha 
uniformizado para o trabalho, evitando  
aglomerações nos vestiários. 

Os fumódromos da fábrica devem ser utilizados  
de maneira individualizada.

Estamos tomando medidas de prevenção e contingência  
na entrada de nossas unidades, aferindo a temperatura de todos 
os funcionários e terceiros e assegurando o distanciamento 
recomendado pelas organizações de saúde. Além disso,  
restringimos a utilização de espaços de uso comum como áreas 
de lazer e grêmios.

Portarias, Entradas 
e Áreas Comuns



Os funcionários do refeitório estão tomando medidas rigorosas 
para assegurar a higiene de todos, como a utilização de máscaras 
e luvas. Os turnos também serão mais espaçados para evitar  
a circulação de pessoas em um mesmo horário. 

Refeições  
e Café

Não compartilhe utensílios  
como talheres e copos.

Limpe e desinfete a superfície  
da mesa após cada refeição.

Mantenha distância dos colegas nas filas  
e cadeiras do refeitório.

Utilize luvas descartáveis disponibilizadas  
na entrada dos refeitórios para se servir  
dos alimentos. 

O uso de garrafas de café e chá está suspenso 
temporariamente, bem como máquinas de café.

Não utilize garrafas para se servir de água  
nos bebedouros do escritório. Opte por copo  
descartável neste período.



Durante o período de pandemia, as viagens  
de trabalho e visitas de pessoas externas estão 
suspensas, mas temos soluções que permitem  
a aproximação das pessoas.

Opte sempre que possível por videochamadas  
ou conference calls para realizar reuniões.  
Estamos conectados!

Caso reuniões presenciais sejam inevitáveis, elas 
devem acontecer em local arejado e durar o menor 
tempo possível. Não se esqueça também de respeitar 
a distância recomendada  de 1,5m e utilizar máscaras.

A participação e realização de eventos internos  
e externos estão cancelados temporariamente  
pela Vicunha, para evitar aglomerações.

Se você esteve em alguma viagem internacional  
ou nacional confinada, como cruzeiro, mantenha-se  
em isolamento por 14 dias.

Siga essas orientações:

Viagens, Eventos,  
Visitas e Reuniões



A retomada de nossas atividades acontece de forma escalonada   
e mantemos o esquema de revezamento de equipes para home office  
das áreas administrativas.

As orientações de higiene, saúde e segurança valem  
para funcionários e terceirizados. 

Fique atento aos nossos comunicados sobre prevenção e atualização 
das medidas e procure seu líder em caso de dúvidas. Ele é a melhor 
pessoa para apoiá-lo neste momento!

Mantenha sua imunidade em alta: pratique exercícios leves em casa, 
dedique momentos para você e cuide da sua alimentação.

Nossa landing page “Juntos no  
Combate ao Coronavirus” traz 
comunicados, informações sobre  
a Vicunha e sobre medidas de prevenção 
ao Covid-19, além de FAQ respondendo 
às principais dúvidas.

Criamos também o Pra Ser Humano, 
canal de diálogo aberto que traz ajuda 
psicológica e social para todos, de forma 
confidencial. O atendimento acontece  
de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 
17h, via Telefone móvel (0800 101 2210).

Juntos no Combate
ao  COVID-19
Estamos atentos a você para contribuir com saúde, segurança 
e bem-estar de todos os nossos colaboradores e suas famílias. 

https://www.vicunha.com.br/covid-19/


Vamos juntos 
superar este  
momento!

Todo dia é dia


