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Guia para prevenção da 
Covid-19 na Indústria da 

Construção Civil 

O SESI BA e o SINDUSCON-BA sempre estiveram lado a lado em prol da Indústria da
Construção. E, neste momento de grandes desafios, também estamos Juntos Contra a Covid-
19, para levar informações, orientações seguras e soluções para sua empresa e seus
trabalhadores, com foco na preservação da vida, do emprego e da renda.

Recomendamos a adoção das medidas preventivas constantes no presente Guia, o qual
contempla:



O que é a Covid-19?
A Covid-19 é uma doença causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2. Apresenta um quadro clínico
que varia de infecções sem sintomas (assintomáticas), quadros gripais leves a quadros
respiratórios graves.

Segundo estudos recentes, a maioria dos pacientes contaminados pelo vírus SARS-CoV-2 pode
não apresentar sintomas e cerca de 20% são sintomáticos. Entretanto, dos sintomáticos, em
torno de 5% pode evoluir para a forma grave, apresentando dificuldade respiratória que
necessita internamento.

O que é o Coronavírus?
Os Coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam
infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Entre os sete tipos de Coronavirus
conhecidos que causam doença em humanos, três podem causar doenças graves com impacto
importante em termos de saúde pública, como ocorreu em 2002 com a epidemia de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SARS) e em 2012 com a epidemia de Síndrome Respiratória do Oriente
Médio (MERS). O novo Coronavírus (2019-nCov), foi notificado pela primeira vez como agente
causador da Covid-19 no final de 2019, após casos registrados na cidade de Wuhan, na China.

Quais são os sintomas da Covid-19?
Algumas pessoas podem ter poucos ou nenhum sintoma. Os mais comuns são:

Sintomas mais comuns Sintomas mais graves Outros possíveis sintomas

•Febre (maior ou igual a 37.8oC)
•Tosse (seca ou com secreção)
•Coriza

• Dificuldade para 
respirar

• Fadiga intensa

• Inflamação na garganta
• Dores no corpo
• Congestão nasal
• Diarreia 

Como é transmitido?
A transmissão acontece de uma pessoa para outra, por contato próximo por 
meio de:
• Cumprimentos com aperto de mão, beijos e abraços;
• Gotículas de saliva
• Espirro;
• Tosse;
• Catarro;
• Objetos ou superfícies contaminadas, como máquinas, ferramentas e 
equipamentos, telefones, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de 
computador etc.



a. Implemente um Plano de Contingência, com base nas recomendações das autoridades
competentes, em razão da pandemia da Covid-19.

b. Acompanhe Decretos e Portarias Municipais, Estaduais e Federais vigentes, com objetivo
de identificar e cumprir as medidas definidas para empregadores e trabalhadores. Utilize
sempre fontes oficiais para se informar.

c. Crie e divulgue protocolos para identificação e encaminhamento de trabalhadores com
suspeita de contaminação pelo Coronavírus (Covid-19) antes de seu ingresso no ambiente
de trabalho. O protocolo deve incluir o acompanhamento de sintomas dos trabalhadores
no acesso e durante as atividades nas dependências das empresas.

 Um boa prática é a aferição diária de temperatura corporal dos trabalhadores antes
do início das atividades. Confira os Anexos 1, 2 e 3 e saiba mais.

 Se necessário, o médico do SESI poderá ser acionado para esclarecer dúvidas de sua
empresa: (71) 98161-4474, das 08h às 12h e 13h às 17h, de segunda à sexta-feira.

 Nos casos de necessidade de isolamento domiciliar do trabalhador, informe ao SESI
para que seja realizado Telemonitoramento por profissionais de saúde, vide Anexo 3.

e. Estabeleça mecanismo e procedimentos para que os trabalhadores possam reportar se
estiverem doentes ou com sintomas. Se o trabalhador teve contato com pessoa
diagnosticada com Covid-19, deve comunicar o fato à empresa.

f. Oriente todos os trabalhadores sobre as medidas de prevenção de contágio pelo
Coronavírus (Covid-19), incluindo a forma correta de higienização das mãos e demais
medidas de prevenção.

 Utilize os materiais educativos disponibilizados, reforce os treinamentos e DDS com
orientações sobre os cuidados diários para conter a disseminação do vírus, seja no
trabalho, no trajeto ou no domicílio.

 Lembre-se: evite aglomerações e use a tecnologia a seu favor para viabilizar
trabalhos, reuniões e treinamentos virtuais.

f. Mantenha distância segura entre os trabalhadores (recomenda-se, no mínimo 2 metros de
distância), considerando as orientações do Ministério da Saúde e as características do
ambiente de trabalho.



h. Oriente os trabalhadores e evite o compartilhamento de objetos, utensílios de uso pessoal,
equipamentos e ferramentas (canetas, telefone celular, medidores de nível, prumo, trenas,
espátulas, lixadeiras, rolos, computadores, entre outros). Caso haja a necessidade de
compartilhamento desses materiais, a higienização deve ser realizada antes da sua utilização
por outro trabalhador.

i. Emita comunicações sobre evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de
mão.

j. Mantenha os ambientes arejados e limpos, aumentando o rigor da higienização, com
desinfecção de superfícies de equipamentos, mobiliários, espaços de uso coletivo (refeitório,
vestiário, banheiros). Atenção especial deve ser dada à limpeza de locais, objetos de uso
comum ou tocados com frequência, a exemplo de sanitários, botões de elevadores, balcões,
bancadas, maçanetas, corrimãos, interruptores, torneiras etc.

k. Higienize grandes superfícies com sanitizante, contendo cloro ativo, solução de hipoclorito a
1%, sal de amônio quaternário etc., observando as medidas de proteção, em particular o uso
de equipamentos de proteção individual (EPI), quando do seu manuseio.

l. Priorize a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de aparelho de ar condicionado,
evite recirculação de ar e verifique a adequação de suas manutenções preventivas e corretivas.

m. Sempre que possível, oriente e priorize a utilização de escadas, restrinja o uso ou limite o
número de pessoas nos elevadores da obra.

n. Adote medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre
trabalhadores e entre esses e o público externo. Sempre que possível, utilize a tecnologia para
realizar reuniões virtuais e agende visitas do público externo para evitar aglomerações na
empresa.

o. Restrinja a entrada, circulação e o tempo de permanência de pessoas que não trabalham na
empresa. A essas pessoas deve ser proporcionada a higienização das mãos, com água e sabão
ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool 70%.

p. Avalie a possibilidade de definição de turnos diferenciados de trabalho para evitar
aglomerações nos canteiros de obra, bem como durante o deslocamento em transporte
coletivo.

q. Identifique as funções que podem efetuar suas atividades por meio de teletrabalho ou
trabalho remoto, priorizando, sempre que possível, essa modalidade de trabalho.



a. Oriente diariamente os trabalhadores que realizam as atividades de higienização e atuam em
refeitórios quanto aos cuidados com a correta sanitização dos ambientes, dos espaços de uso
coletivo (refeitório, vestiário, banheiros), dos materiais, dos utensílios de uso compartilhado
e dos alimentos.

b. Adote procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de água e sabão
em intervalos regulares. Caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar imediatamente
sanitizante adequado para as mãos, como álcool 70%.

c. Disponibilize meios para higienização das mãos logo após o registro de ponto pelo
trabalhador e em caso de utilização de elevadores.

d. Observe as precauções quanto ao uso do álcool 70% ou álcool gel, tendo em vista que ambos
são materiais inflamáveis.

e. Higienize constantemente com sanitizante, contendo cloro ativo, solução de hipoclorito a 1%,
sal de amônio quaternário etc., todas as ferramentas, máquinas e equipamentos de uso
manual, antes e durante a execução dos trabalhos.

f. Sempre que possível, mantenha portas abertas evitando a necessidade de abertura com a
utilização das mãos.

g. Oriente os trabalhadores quanto às ações de higiene necessárias quando da utilização do
transporte público, inclusive da utilização de máscara de uso não profissional (máscaras
caseiras artesanais), conforme Decreto n.° 32.337 de 11 de abril de 2020.

h. Mantenha lavatórios com água e sabão, além de sanitizante adequado para as mãos, como
álcool 70%, e oriente os trabalhadores sobre o seu uso e lavagem frequente das mãos.

i. Oriente os trabalhadores a evitarem tocar a boca, o nariz, os olhos, os ouvidos e o rosto com
as mãos.

j. Mantenha cartazes educativos na empresa destinados aos trabalhadores e ao público
externo, orientando-os sobre as práticas de boa higiene e conduta.

 Utilize os materiais educativos disponibilizados e confira as orientações deste Guia.



a. Proíba o compartilhamento de copos, pratos e talhares não higienizados, bem como
qualquer outro utensílio de cozinha.

b. Limpe e desinfete as superfícies das mesas após cada utilização.

c. Espace as cadeiras para aumentar as distâncias interpessoais. Considere aumentar o
número de turnos nos locais de refeição, de modo a diminuir o número de pessoas a
cada momento.

d. Priorize o escalonamento de horários para entrada nos refeitórios, de forma a reduzir o
número de pessoas utilizando o espaço no mesmo tempo.

e. Promova nos refeitórios maior espaçamento entre as pessoas na fila e oriente-as a
evitarem conversas.

f. Oriente os trabalhadores nos canteiros de obra a utilizarem copo ou garrafa individual
para sua hidratação, evitando galões de uso coletivo.

g. Oriente os trabalhadores a cozinharem bem os alimentos e consumirem,
preferencialmente, alimentos quentes. Não consumir alimentos crus em locais
compartilhados e sem conhecimento sobre a devida higienização.

h. No preparo e no momento de servir os alimentos, os profissionais deverão fazer uso de
máscaras e reforçar as práticas de higiene das mãos e dos alimentos.

i. Mantenha uma alimentação saudável com ingestão de frutas ricas em vitamina C e
hidratação regular.

j. Em caso de compartilhamento do refeitório as mesmas regras devem ser observadas
pela empresa responsável pelo refeitório.

As regras de higienização e manipulação de alimentos e do ambiente dos refeitórios devem
ser observadas pela empresa/prestadores de serviço.



a. As comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA) existentes poderão ser mantidas
até o fim do período de estado de calamidade pública, podendo ser suspensos os
processos eleitorais em curso.

b. Priorize a realização das reuniões da CIPA por meio de videoconferência.

c. O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT)
e CIPA, quando existentes, devem instituir e divulgar um plano de ação com políticas e
procedimentos de orientação aos trabalhadores.

d. Os trabalhadores do SESMT, a exemplo de enfermeiros, auxiliares e médicos, devem
receber e usar máscaras, durante o atendimento, de acordo com as orientações do
Ministério da Saúde, e demais EPI definidos para os riscos.



a. Mantenha a ventilação natural dentro dos veículos por meio da abertura das janelas.
Quando for necessária a utilização do sistema de ar condicionado, deve-se evitar a
recirculação do ar.

b. Priorize medidas para manter uma distância segura entre trabalhadores, realizando o
espaçamento destes dentro do veículo de transporte.

c. Desinfete regularmente os assentos e demais superfícies do interior do veículo que são mais
frequentemente tocados pelos trabalhadores.

d. Os motoristas devem observar: a utilização de álcool gel ou água e sabão para higienizar as
mãos; e a higienização do seu posto de trabalho, inclusive volantes e maçanetas do veículo;
a utilização de máscaras, que devem ser fornecidas gratuitamente pelo empregador.



a. A máscara de proteção respiratória só deve ser utilizada quando indicado seu uso. O uso
indiscriminado de máscaras, quando não indicado tecnicamente, pode causar a escassez do
material e criar uma falsa sensação de segurança, que pode levar a negligenciar outras
medidas de prevenção como a prática de higiene das mãos. Confira o Anexo 7.

b. O uso da máscara incorretamente pode prejudicar sua eficácia na redução de risco de
transmissão. Sua forma de uso, manipulação e armazenamento devem seguir as
recomendações do fabricante.

c. As máscaras são de uso individual e nunca devem ser compartilhadas entre trabalhadores.

d. As empresas devem disponibilizar máscaras para os trabalhadores no canteiro de obras.

 Ponto de atenção: O uso da máscara facial caseira, fabricada conforme orientação da Anvisa,
pode ser incentivado, desde que não ponha em risco a saúde dos trabalhadores e a
depender da avaliação dos riscos ocupacionais de cada atividade. Lembrando que essa
máscara não é um EPI e sim uma barreira a mais para proteção contra o vírus. Esta deve ser
trocada, no máximo, a cada 3 horas ou sempre que estiver suja ou úmida, não devendo ser
compartilhada.

 Saiba como confeccionar e usar a máscara caseira. Acesse o documento “ORIENTAÇÕES
GERAIS – Máscaras faciais de uso não profissional” no endereço abaixo:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+Máscaras.pdf/bf430184-8550-
42cb-a975-1d5e1c5a10f7

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+Máscaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7


a. Fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e
complementares, exceto dos exames demissionais durante o período de calamidade,
conforme MP Nº 927, de 22 de março de 2020, devendo ser realizados até o prazo de
sessenta dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

b. O exame médico demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional
mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias.

c. Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico de saúde
ocupacional (PCMSO) considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do
empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.

d. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de
treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas
regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.

e. Os treinamentos periódicos e eventuais serão realizados no prazo de noventa dias, contado
da data de encerramento do estado de calamidade pública.

f. Durante o estado de calamidade pública, todos os treinamentos previstos nas Normas
Regulamentadoras (NR), incluindo os admissionais, poderão ser realizados na modalidade
de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a
garantir que as atividades sejam executadas com segurança.

 Ponto de atenção: As medidas adotadas, para enfrentamento da crise de saúde
pública, não significam supressão ou autorização para o descumprimento das Normas
Regulamentadoras de SST, sendo imperativo que trabalhadores e empregadores
mantenham foco na prevenção, evitando a ocorrência de acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais.

De acordo ao Ofício Circular SEI nº 1247/2020 – Ministério da Economia - Orientações gerais
trabalhadores e empregadores do setor de construção civil em razão da pandemia da Covid-
19, de 14.04.20, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), estabelece que:



a. Os trabalhadores pertencentes a grupo de risco, as mulheres grávidas, os portadores de
deficiência, devem ter atenção especial, priorizando sua permanência na própria
residência em teletrabalho ou trabalho remoto.

 São considerados pertencentes a grupo de risco, de acordo com o Ministério da
Saúde, pessoas: +60 anos, com comorbidades (portadores de doenças crônicas não
controladas, como diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, doenças
cardiovasculares e pacientes imunossuprimidos).

b. Caso seja indispensável a presença na empresa de trabalhadores pertencentes a grupo de
risco, deve ser priorizado trabalho interno, em local reservado, arejado e higienizado
regularmente e ao fim de cada turno de trabalho.



a. Restrinja ou limite a atuação presencial de serviços terceirizados às atividades
consideradas essenciais pela empresa, observando e definindo as medidas específicas
para pessoas que se enquadrem no grupo de risco.

b. Comunique às empresas contratadas quanto à necessidade de adoção de meios
necessários para intensificar a higienização das áreas com maior fluxo de pessoas e
superfícies mais tocadas (maçanetas, corrimões, elevadores, torneiras, válvulas de
descarga etc.), com o uso de produtos adequados.

c. Solicite às empresas contratadas que realizem campanhas internas de sensibilização
quanto aos riscos e à necessidade de adoção das medidas de prevenção para
enfrentamento da Covid-19), observadas as informações e diretrizes estabelecidas pelo
Ministério da Saúde e neste Guia.

d. Reforce o canal de comunicação com seus fornecedores para registro de casos suspeitos
ou confirmados da doença em relação aos prestadores de serviço que atuam nos seus
estabelecimentos ou de seus clientes.





Anexo 1 - Fluxo de aferição de 
temperatura corporal



Anexo 2 - Fluxo de Triagem de Casos 
Suspeitos da Covid-19

Trabalhador 
apresenta sintomas 

da Covid-19

Mais comuns

Mais graves

Menos comuns

Febre 
Tosse 

Falta de ar 
Fadiga intensa

Dores no corpo 
Dores de cabeça 
Coriza
Nariz entupido
Diarreia

Sintomas da Covid-19



Anexo 3 - Fluxo de Conduta em Casos 
Confirmados de Covid-19

O trabalhador deve ser orientado a comunicar imediatamente ao seu 
líder quanto ao aparecimento de sintomas e em casos de contato com 
o doente. Esclareça à equipe a definição de “contato  com o doente”:
 Membros da mesma casa ou alojamento
 Parceiros íntimos
 Cuidadores do doente no domicílio
 Contato direto prolongado (maior que 30 min) a menos de  2 

metros, sem a devida proteção

Identifique se algum 
colaborador relata 

sintomas ou teve contato 
com o doente

Oriente o trabalhador a 
dirigir-se ao serviço de 

saúde (UPA/UBS)* 

Direcione o 
trabalhador para 
local afastado e 

arejado com máscara 
de proteção

Afastamento do 
trabalho com 

isolamento domiciliar

Monitoramento diário 
do trabalhador pela 

empresa*

Oriente  trabalhador 
e reforce medidas de 

prevenção

Mantenha a rotina 
de trabalho

Sem contato 
com o caso 

confirmado e 
sem sintomas Reforce as medidas 

de prevenção

Tranquilize e oriente a 
equipe, reforçando as 
medidas de prevenção

Gestão dos 
afastamentos pelo 

RH da empresa

Realize o monitoramento 
diário do trabalhador 

(sintomas e temperatura) 

Mantenha a rotina 
de trabalho

Contato direto 
sem sintomas

O que fazer em caso de confirmação de Covid-19 em 
trabalhador da empresa? 

Contato direto e 
com sintomas

Aplique o 
protocolo

Anexo 4

Reforce as medidas 
de prevenção

Há queixas de 
sintomas graves 
(falta de ar ou

fadiga intensa)?

Não

Sim

Envia dados ao SESI

*Empresas que aderiram  ao Programa Juntos contra a Covid-19 poderão utilizar o serviço de Telemonitoramento do SESI

(71) 98161-4474



Anexo 4 - Protocolo de Triagem de 
Casos Suspeitos da Covid-19

Conteúdo ilustrativo. 



Anexo 5 – Folder para trabalhadores 
sobre prevenção à Covid-19 

Conteúdo ilustrativo. 



Anexo 6 – Cartaz sobre prevenção à 
Covid-19

Conteúdo ilustrativo. 



Anexo 7 – Material para DDS

Acesse o link para baixar o material:
https://www.sesisaudeba.com.br/contra_o_coronavirus

https://www.sesisaudeba.com.br/contra_o_coronavirus


Anexo 8 – Máscaras de Proteção Respiratória, Máscaras 
Cirúrgicas e Máscaras Domésticas, o que usar em tempo 

de pandemia da Covid-19 na Construção Civil?

Parecer Técnico: O SESI BA, no âmbito da parceria com o SINDUSCON-BA, com o objetivo de auxiliar a Indústria da
Construção na prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos canteiros de obras, e como forma de contribuir na
preservação da saúde dos trabalhadores, apresenta a seguir uma análise técnica e recomendações sobre o uso de
máscaras, em razão da pandemia da Covid-19.

De acordo com os critérios legais vigentes e as recomendações técnicas dos órgãos e instituições
ligados à preservação da segurança e saúde dos trabalhadores, minimamente, é recomendado o
uso de máscaras do tipo PFF2 ou N95 (designação utilizada nos EUA) para a prevenção de
gotículas e de aerossóis provenientes do novo Coronavírus.

Quanto às máscaras cirúrgicas, estas também são constituídas de barreira de uso individual que
cobre nariz e boca, porém são indicadas para proteger o trabalhador da saúde de infecções por
inalação de gotículas transmitidas a curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluídos
corpóreos, que possam atingir suas vias respiratórias. Não são consideradas pela Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia como sendo um Equipamento de Proteção Individual (EPI).

O governo do Estado da Bahia e a Prefeitura de Salvador, por meio, respectivamente, da Nota Técnica COE Saúde nº 42 e
do Decreto nº 32.337, publicaram algumas medidas e recomendam à população e aos trabalhadores de determinados
segmentos econômicos, dentre eles o setor da construção civil, o uso de barreiras mecânicas do tipo caseira artesanal.
Porém, o Ministério Público do Trabalho (MPT) alerta à população que a utilização das máscaras caseiras é recomendada
apenas para uso não profissional, pois não fornece proteção total contra a contaminação do vírus. Estas premissas do MPT
foram fundamentadas pela ANVISA e publicadas em 03/04/2020, no documento “Orientações Gerais - Máscaras faciais de
uso não profissional”.

Logo, a recomendação técnica, no âmbito da segurança do trabalho e da higiene ocupacional, quanto ao tipo de máscara
a ser utilizada pelos trabalhadores do setor produtivo de construção civil, em função da necessidade de prevenção do
novo Coronavírus, é o respirador com peça facial filtrante do tipo PFF2. Para os demais trabalhadores da construção civil,
a exemplo do setor administrativo ou aqueles que possuem contato restrito a pessoas, durante a jornada de trabalho, a
utilização das máscaras do tipo caseira artesanal poderá ser uma alternativa de proteção, porém se deve levar em
consideração todas as características e critérios apresentados pela ANVISA, tais como:

É importante destacar que o fornecimento de máscaras não dispensa a implantação de outras medidas coletivas,
administrativas e individuais de proteção.

O presente parecer, de 22/04/2020, poderá sofrer alterações a qualquer tempo, conforme atualizações normativas.

Confecção em tecido de 
algodão - não utilizar poliéster 
ou outros sintéticos irritantes

Boa adaptabilidade 
ao rosto

Utilização por no máximo 03 
horas ou troca quando a 

mesma estiver úmida

Higienização com 
critérios específicos



XII. Links e sites úteis 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia
http://www.fieb.org.br/

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional da Bahia – SESI DR BA
http://sesi.fieb.org.br/sesi/

SESI Saúde
www.sesisaudeba.com.br/contra_o_coronavirus

Portal da Indústria
https://www.portaldaindustria.com.br

Site do Ministério da Saúde sobre o novo Coronavírus
http://coronavirus.saude.gov.br/

Link da Anvisa com o documento “Orientações Gerais - Máscaras faciais de uso não 
profissional”
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+Máscaras.pdf/bf430184-
8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7

http://www.fieb.org.br/
http://sesi.fieb.org.br/sesi/
http://www.sesisaudeba.com.br/contra_o_coronavirus
https://www.portaldaindustria.com.br/
http://coronavirus.saude.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+Máscaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7


✉ aluiz@fieb.org.br
📱 (71) 98890-9061

Comercial

SESI e SINDUSCON juntos contra a Covid-19!
Entre em contato e conheça todas as iniciativas em prol da Indústria. 

www.sesisaudeba.com.br/
contra_o_coronavirus

Dúvidas sobre a Covid-19

📱 (71) 98161-4474

Disponível das 08h às 12h e 13h às 17h,  
de segunda à sexta-feira

As recomendações poderão  sofrer alterações a 
qualquer tempo, conforme atualizações normativas. 

Guia para prevenção da 
Covid-19 na Indústria da 

Construção Civil 


