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SOLICITANTE: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA 

        Senhor Heitor Carvalho Luz 

 

SOLICITAÇÃO: Parecer referente a execução da manutenção preventiva e corretiva da 

rede elétrica de alta tensão sob responsabilidade da UFJ 

 

Prezado Senhor,  

 

Em resposta a solicitação, seguem as orientações/recomendações deste Comitê, sobre 

condutas a serem adotadas para a segurança do quadro de funcionários que atuarão na 

manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de alta tensão sob responsabilidade da UFJ.  

 

▪ Garantir a segurança de todos os trabalhadores envolvidos com prioridade, devendo 

ser assegurada a existência de equipamento de proteção individual: 

1. Máscaras durante todo o período da atividade a ser executada (de tecido com 

tripla camada ou cirúrgicas); 

2. Possuir máscaras reserva para troca a cada duas horas de uso ou quando 

apresentar sujidade ou perceber excesso de umidade; 

3. Usar face shield devido a não possibilidade de se assegurar o distanciamento 

de 1,5 metros entre os trabalhadores durante a execução do serviço; 

4. Tossir ou espirrar, cobrindo o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não 

com as mãos.  

5. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas (ao tocar, lave 

sempre as mãos como já indicado); 

6.  Ofertar produtos para higienização das mãos (sabonete líquido adequado ou 

álcool a 70%), 

▪ Manter o menor número possível de funcionários dentro de um mesmo ambiente; 

▪ Realizar de revezamento de turnos de trabalho entre os servidores; 

▪ Manter a ventilação do ambiente com portas e janelas abertas;  



▪ Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienize com álcool em gel 70%; 

▪ Não compartilhar objetos de uso pessoal durante o período de trabalho; 

▪ Em caso de sintomas sugestivos do COVID- 19, afastamento do funcionário e 

encaminhamento para o serviço de referência do município, e afastamento dos 

contatos. 

 

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição, 

Atenciosamente, 

 

Jataí, 07 de outubro de 2020. 
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