
Circular n2  03/2020-DE  

Juiz de Fora, 18 de março de 2020. 

Assunto: Orientações relacionadas ao ÇOVID-19 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, n dia 11 de marçode 

2020, a ÇOVID-19 uma pandemia. 

Considerando que a Secretaria de Estado Saúde de Mias Gerais (SES-MG) decretou estado 

de emergência em saúde pública no dia lide março de 2020. 

Considerando as recomendações da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora em relação ao 

enfrentamento ao COV1D49, publicizada em 16 d.e março de 2020. 

.considerando que a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) suspendeu todas as 

atividades a partir desta terça-feira, 17 de março de 2020, por tempo indeterminado. 

Considerando as medidas. de emergência em saúde pública de importância nacionaf e 

internacional, especificamente, as situações dispostas. no Regulamento Sanitário 

Internacional, (Decreto. Federal nQ 10.212, de.30 de janeiro de 2020). 

A Direção da Fadepe, na data de hoje, com foco em preservar.a saúde e bem-

estardos colaboradores e-- parceiros, torna pública as seguintes determinações: 

- Para os próximos .30 dias, haverá alteração na 'jornada de trabalho, de modo. que 

•seja evitada a concentração de -colaboradores(as) -no mesmo assim..Assin, será realizado 

rodízio: metade dos(as) colaboradores(as) trabalhará das 7h30 às 12h30 e a outra metade 

cumprirá o exped.iente das 12h30 às 17h30. 

- A entrega de mercadorias pela Fadepe, e os atendimehtos presenciais estão 

suspensos, exceto em caso de necessidade comprovada. Õs contatos por meios eletrônicos 

ou telefone permanecem sem alteração https:/!fadepe.org.br/nossos-tclefonesí 

- Ás reuniões externas, viagens, cursos, dentre outras atividades de natureza 

coletiva, estão' canceladas. 	 . 

- Os(as) colaboradores(as) da Fadepe que estejam no grupó de risco-deverão realizar 

as atividadesem home office, por tempo indeterminado. Os equipamentos necessários- e 

as orientações de ponto devem. ser solicitados pelo e-mail ca roi, na.amorimfadepe.orq.br. 

- Os(as) colaboradores(as) da Fadepe que estejam com sintomas de gripe, ou 

resfriado deverão permanecer em casa por um período mínimo de sete dias. 

Os(as) colaboradores(as) com filhos em idade escolar devem informar suas 

necessidades para que sejam discutidos os. casos individualmente. 

- É importante que os postos de trabalho estejam espaçados em no mínimo 15 

metros;devendo ainda ser evitado o uso do- elevador.- . o elevador.- 

Estas Estas disposições poderão ser revistas a qualquer momento, em razão. das 

circunstâncias fáticas. A Direção reforça, - ainda . a necessidade constante de ações 

preventivàs como: 	 - 
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* 	 
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• Higienizar as mãos constantemente com água e abão. Na impossi-bilidade, usar 
solução em álçool. 

- Ao.tossir ou espirrar tape .o nariz e a boca com lenços descartáveis ou use .o 
antebraço e lave bém as mãos. 

- Evitar contatos como abraços e apertos de mãos. • 

- Evitar aglomerações ou locais fechados. 	 O  

- Manter os ambientes abertos e bem arejados.0 

ACOVID-19 é uma doença grave, masque pode ser vencida-com a colaboração 
de todos(as). 

Atenciosamente, 
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