
ATENÇÃO 

Com base nas ações que nossa empresa tomou no mês de fevereiro em relação 
a exposição ao Coronavírus – COVID-019, e atendendo as recomendações dos 
órgãos de saúde, viemos através deste informar a todos os funcionários das 
empresas Auto Viação São José Dos Pinhais – Matriz e Filial, com o intuito de 
aumentar a segurança de toda a nossa equipe e que permitam a continuidade de 
nosso trabalho. Sendo as seguintes:   

  

•      Manter as janelas dos ônibus e dos escritórios, refeitórios sempre abertos; 

•      Evitar cumprimentar com beijos, apertos de mão e abraços; 

•      Lavar as mãos com frequência, pelo menos, uma vez a cada duas horas, 
durante 20 a 30 segundos; 

•      Usar álcool em gel, principalmente ao circular em locais públicos e tocar em 
objetos de uso coletivo;  

•      Cobrir o nariz e a boca ao tossir/espirrar com lenço descartável; na falta 
deste, usar a parte interno do cotovelo (seja ético);  

•      Não utilizar de forma coletiva objetos pessoais, como talheres, pratos, copos 
ou garrafas e materiais de escritório; 

•      Suspensão/cancelamento de participação em eventos e reuniões presenciais 
Caso necessário faça reunião ao ar livre; 

•      Restrição a visitantes e fornecedores externos (redução gradual); 

•      Já estamos avaliando medidas para possível adoção do home-office (se 
aplicável); 

•      Disponibilização de equipe para dar suporte e tirar dúvidas sobre 
procedimentos em caso de suspeita de contágio a todos os empregados 041-
2169-4321 – horário das 08h00 às 17h00; 

•      Já adotamos um aumento da frequência de limpeza e desinfecção dos ônibus 
no momento da recolhida;  

•      Aumento da limpeza nas instalações, equipamentos e utensílios dos locais 
de trabalho como: trincos de portas, banheiros, ônibus, setor de despachante, 
tráfego e arrecadação; 



•     Seguir orientações e informações oficiais do ministério da Saúde, evitando 
mensagens falsas que circulam pela internet e WhatsApp (fake News); 

•     Estamos disponibilizando (na medida do possível e de acordo com o estoque 
disponível) para os motoristas e cobradores frascos de álcool para utilizar nos 
ônibus e estações tubo;  

•     Na linha do Aeroporto Executivo, já implementamos o uso do álcool nos 
ônibus com cartazes com nossas ações nos guichês da rodoferroviária e do 
aeroporto; 

•     Estamos avaliando a alteração do horário do almoço para que o mesmo seja 
dividido com as equipes e seu setor, podendo o mesmo ser alterado entre 11h00 
e às 14h00 (de acordo com cada setor/departamento - evitando aglomerações); 

Reforçarmos a importância de se proteger e evitar a exposição ao vírus. Saúde e 
segurança acima de tudo.  

  

A disposição  
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