
Unidade CWB

Medidas para um ambiente 
de trabalho mais seguro

Plano de Ações
& Medidas | COVID19



CONSTRUINDO JUNTOS 
O NOSSO FUTURO

A pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, declarada pela Organização Mundial da Saúde 

em março de 2020, impôs mudanças abruptas e profundas à nossa vida em comunidade.  

Nos dedicamos à pesquisa para adequar os nossos escritórios às novas exigências sanitárias. 

Este material, baseado em guias formulados por organismos internacionais de saúde e 

benchmarks com grandes empresas de diferentes segmentos, sintetiza as principais medidas 

adotadas pelo Nex para a construção de um ambiente de trabalho mais seguro onde possamos 

voltar a ser felizes.  

As medidas são essenciais enquanto durar a Situação de Emergência em Saúde Pública e 

podem ser revisadas de tempos em tempos, sempre em sintonia com a orientação das 

autoridades sanitárias locais e internacionais. 

Vamos em frente, juntos.

Um abraço,

André Pegorer e Time Nex
Construindo juntos

o nosso futuro
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DISTANCIAMENTO FÍSICO

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Adotamos o protocolo de distanciamento de 1,5m entre pessoas dentro do escritório. 

Entre as medidas estão a revisão de layout e redução de capacidade instalada nos 

ambientes de coworking e salas de reunião, implantação de sentido único de 

circulação em corredores e escadas e até interdição parcial de cubas e mictórios. 

Nesse momento, ficar longe é estar junto.  

Todos os protocolos de limpeza e desinfecção foram revisados, considerando o nível 

de criticidade de cada ambiente ou superfície. Incluímos sanitizantes especificados em 

normas técnicas da Anvisa e reajustamos o cronograma de limpeza das áreas comuns e 

privativas. Instalamos 13 dispensadores de álcool 70% em pontos estratégicos do 

prédio, além de tapetes sanitizantes nas entradas. Tudo limpo e protegido.
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

Seguimos as determinações das autoridades sanitárias locais e adotamos a 

obrigatoriedade do uso de máscaras no prédio. Teremos unidades descartáveis para 

venda, a preço de custo, caso você esqueça a sua. Nosso time de copa e limpeza 

terá EPIs específicos para cada atividade, de acordo com os protocolos públicos.

É o nosso compromisso com o cuidado de todos, sem exceção. 

REDUÇÃO DE TOQUE

Mapeamos todos os possíveis pontos de contato, especialmente com as mãos, e 

reduzimos tudo o que é possível. A partir de agora, nada de canecas compartilhadas, 

potes de bolacha, mesa de sinuca ou pagamento em dinheiro. São pequenas mudanças 

que, somadas, reduzem muito o potencial de transmissão viral no espaço de trabalho.  
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AÇÕES & MEDIDAS
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E PROTOCOLOS
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TÉRREO SEGUNDO
PAVIMENTO

MEZANINO
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RECEPÇÃO

- Instalação de barreira de acrílico sobre o balcão. 

- Limpeza e desinfecção recorrente (ponto crítico).

- Instalação de tapete sanitizante na entrada do prédio.

- Dois pontos de álcool 70%.

- Demarcação de distanciamento físico no piso.

- Pagamentos e recebimentos apenas com cartão.
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ESCRITÓRIOS PRIVATIVOS

- Revisão de layout arquitetônico.

- Cálculo de densidade máxima recomendada para cada sala.

- Portas sempre abertas.

- Apoio na estratégia de retorno gradual dos times.

- Limpeza de desinfecção de maçanetas (2x/dia).

COWORKING | OPEN SPACE

- Revisão de layout arquitetônico. 

- Redução temporária de 30% da capacidade instalada.

- Distanciamento de 1,5m entre estações de trabalho.

- Instalação de barreiras de acrílico entre mesas.

- Pontos de álcool 70% próximos das áreas de trabalho.

AÇÕES & MEDIDAS
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BANHEIROS COLETIVOS

- Desativação parcial de cubas e mictórios para reduzir proximidade.

- Sinalização clara sobre capacidade máxima.

- Limpeza e desinfecção completa em horários pré-estabelecidos (3x/dia).

- EPIs específicos para o time de limpeza durante a higienização de banheiros.

- Torneiras com fechamento automático, sem toque após a higienização das mãos.

- Pontos de álcool 70% em todos os acessos aos banheiros.

SALAS DE REUNIÃO E EVENTOS

- Revisão de layout arquitetônico.

- Redução da capacidade instalada, respeitando densidade de 4m2/pessoa.

- Sinalização clara de ocupação máxima e distanciamento de 1,5m.

- Limpeza e desinfecção após cada uso.

- Suspensão de eventos por tempo indeterminado. 
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ÁREAS COMUNS DO ESCRITÓRIO

- Redução da capacidade máxima de ocupação de lounges e cozinha.

- Indicação de capacidade máxima de ocupação em cada ambiente.

- Instalação de barreira de acrílico no balcão da cozinha.

- Suspensão temporária do uso compartilhado de utensílios de copa e materiais escritório.

- Utilização de garrafas térmicas com acionamento por pressão.

- Limpeza e desinfecção recorrente de ambientes e superfícies.

- Estímulo à utilização de áreas comuns externas.

CIRCULAÇÃO

- Implantação de circulação em sentido único nos corredores e escadas.

- Limpeza e desinfecção de corrimões (3x/dia).

- Portas sempre abertas.

- 13 pontos com dispensadores de álcool 70%.
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+ Ao identificar sintomas de COVID19 ou quando tiver contato com uma pessoa            
   sintomática é importante ficar em isolamento domiciliar e, em caso de agravamento,    
   procurar o serviço de saúde.

+ Em ambos os casos, comunicar imediatamente seu time e o Nex, por meio do           
   saude@nex.work.

+ Vamos trabalhar conjuntamente para identificar e comunicar contatos próximos, com  
   recomendação de Isolamento domiciliar preventivo. 

+ Seguiremos em contato por 14 dias e seguiremos rigorosamente a orientação das      
   autoridades sanitárias. 

NOTIFICAÇÃO DE CASO 
SUSPEITO
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Além de todas as medidas de prevenção, estabelecemos com nossos membros 

um compromisso coletivo de comunicação e isolamento de casos de COVID19, 

ainda que não confirmados. É pelo bem de todos.

AÇÕES & MEDIDAS
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A CONSCIENTIZAÇÃO DE 
UMA COMUNIDADE INCRÍVEL

Nós somos fortes. E, junto com nossos membros, time, fornecedores e parceiros, vamos seguir 

com o nosso propósito de fazer o dia de trabalho mais feliz.

Queremos ver as pessoas bem e saudáveis. Queremos ver a nossa comunidade crescer e gerar 

impacto. Estamos comprometidos com um retorno seguro ao escritório. Para todos.

VAMOS
EM FRENTE,
JUNTOS!
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