
MANUAL DE PROCEDIMENTOS



Consideracoes lniciais 

Visando a saude e seguran<;a de todos os funcionarios e 

colaboradores, a Federagao Cearense de Futebol desenvolveu um pequeno 

manual de procedimentos, assim minimizando os riscos de contágio da 

COVID-19. 

lnicialmente apenas os funcionarios que nao estejam no chamado 

grupo de risco, poderao retornar a suas atividades. 

Todos os funcionarios que forem desenvolver suas atividades 

presencialmente na sede da FCF se submeterao a teste para diagn6stico da 

COVID-19. 

Sera realizado uma escala setorial, onde se observara inicialmente a 

presen<;a de apenas um funcionario par sala. 

A FCF realizara sanitizagao peri6dica em todas as dependencias do 

predio. 

Protocolo de chegada dos funcionarios 

1. Todos os funcionarios devem estar usando mascara na chegada e 

durante todo o perfodo de permanencia na empresa;

2. Sera realizada a checagem de temperatura dos funcionarios, logo na 

entrada do estabelecimento;

3. Quern aferir temperatura acima de 37,5°C nao devera entrar no predio e 

sera orientado a retornar a sua residencia, bem coma a procurar 

at end imento medico;

4. Caso a temperatura esteja abaixo ou igual a 37,5°C, o 

colaborador/funcionario devera se encaminhar para a estagao de alcool 

em gel, para que seja feita a higienizagao das maos (localizada na 

entrada da FCF); 

s. Todos os funcionarios com sintomas similares aos de gripe serao

orientados a ficar em casa.
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Protocolo de permanenc ia do func ionario na empresa 

1. Solicitamos a todos que, logo ap6s o cumprimento do protocolo de 

chegada, dirijam-se, o mais rapido possfvel, para suas respectivas 

salas;

2. Deve-se manter o mfnimo de objetos pessoais nas dependencias da 

empresa, apenas o estritamente necessario;

3. Lavagem das maos e utilizac;ao do alcool em gel, sempre que 

necessario. (0 alcool sera disponibilizado em todas as dependencias do 

predio inclusive nas mesas dos funcionarios);

4. Higienizagao diaria de todas as ferramentas de trabalho (ex.: material de 

escrit6rio, computador, impressora, etc.);

5. Utilizac;ao de garrafas de agua pessoais, evitando o uso de copos e 

circulagao desnecessaria no predio;

6. Solicitamos aos funcionarios o mfnimo de circulac;ao nas 

dependencias da empresa, sendo utilizados dispositivos como telefones 

e e-mails para comunicagao interna;

7. Esta proibida a aglomeragao em qualquer area do predio; 

a. Os funcionarios deverao realizar suas refei96es dentro de suas

respectivas salas, de modo a evitar exposigao e aglomerac;ao;

9. Caso eventualmente um funcionario tenha uma pessoa que com ele

resida possivelmente contaminada, solicitamos que o mesmo informe

imediatamente ao setor administrative.

Protocolo sani tario da eguipe de limpeza 

• A limpeza das dependencias da FCF sera realizada durante o perfodo

das 8:00 as 12:00 horas, diariamente;

• Utilizac;ao de fardamento adequado para limpeza;

• Uso de equipamentos adequados para limpeza, tais como luvas, calc;ados

e toucas.



• Limpeza diaria, com desinfetante e agua sanitaria, das areas internas e

externas da FCF;

• Higieniza9ao diaria do balcao da recep9ao e balcao da copa;

• Higieniza9ao diaria das ma9anetas e corrimoes;

• Higieniza9ao diaria de todas as mesas dos funcionarios;

• Limpeza diaria dos banheiros.

Termos gerais 

1. A Federa9ao Cearense de Futebol ira disponibilizar para os seus

funcionarios máscaras e alcool em gel para utiliza9ao em suas

dependencias;

2. A recep9ao deve ter um protetor entre o visitante e o recepcionista;

3. Nesse primeiro momenta, nao serao permitidas visitas ou a circula9ao

de pessoas nao autorizadas no recinto, por tempo indeterminado;

4. Todos os atendimentos presenciais, que por ventura sejam realizados,

deverao ser devidamente autorizados e marcados previamente,

diminuindo assim o contato externo durante o periodo laboral.
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