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OBRIGATORIEDADES 

STOP COVID-19 – PROJETO SELO DE SEGURANÇA 

 

1. Convite para Participação  

 

1.1. Por intervenção da Associação Empresarial de Curitibanos – ACIC, através 

do setor Comercial, será realizado o convite e, prospecção de participantes 

para aderência do selo de segurança. Ainda assim, envolverá o Núcleo 

Empresarial do Comércio, o qual, arquitetou o Projeto com seus respectivos 

integrantes, que englobam o Núcleo juntamente com suas ações. 

 

2. Termos de Compromisso  

 

2.1. O Termo de Compromisso será efetivado, mediante a uma Declaração de 

Conformidade, visando o compromisso pela aderência do selo de segurança, 

por meio do cumprimento dos pontos destacados no Plano de Contingência 

(Está em desenvolvimento) e, seus critérios estabelecidos como avaliação. 

Ainda assim, cumprindo com os pré-requisitos inseridos no checklist 

avaliativo, tendo como fonte o roteiro realizado pela SIT / OIT / ENIT, todas 

estas singularidades precisarão estar atingidas para adesão do selo de 

segurança. 

    

3. Inscrição do Projeto Selo de Segurança 

 

3.1. A inscrição do Projeto será realizada de forma online, via (link) ou em formato 

físico na ACIC. Desta forma, terá como controle sob os números de 

inscrições, o setor de Consultoria de Núcleos Empresariais, da Associação 

Empresarial de Curitibanos – ACIC. 

 

4. Questionário de Avaliação – Checklist  

O Questionário de Avaliação/Checklist, será voltado para avaliação dos respectivos 

estabelecimentos que adquirirem o selo de segurança, o qual, deverá cumprir com os 

critérios mencionados no checklist proposto pela SIT / OIT / ENIT. 

4.1. Observe a seguir o questionário, compondo às normas de avaliação: 
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INSPEÇÃO COVID-19 NO AMBIENTE DE TRABALHO – AMBIENTE GERAL 

 

Inspeção criada para que empresas e trabalhadores possam estabelecer orientações 

sobre o cumprimento da legislação trabalhista durante a pandemia. O público-alvo são 

as micro e pequenas empresas e visa atender Normas de Segurança e Saúde 

Ocupacional e promover um ambiente de trabalho mais saudável e seguro. É um roteiro 

proposto pela SIT / OIT / ENIT. 

 

1 - MEDIDAS GERAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

1.1: Existe um protocolo na organização que estabelece regras e procedimentos para 

identificar trabalhadores com sinais ou sintomas relacionados à COVID-19, como 

tosse, dor de garganta, dores no corpo, falta de ar ou febre, assim como 

acompanhamento e encaminhamento do trabalhador para avaliação médica? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

1.2: Os trabalhadores foram orientados para a adoção de procedimentos para a 
adequada higienização das mãos? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

1.3: São adotadas medidas para redução da possibilidade de contaminação entre os 

trabalhadores durante a jornada de trabalho, tais como manutenção de distância 

segura entre eles e diminuição do contato pessoal com o público externo? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

1.4: Existem ações para a redução do fluxo de pessoas e redistribuição da força de 

trabalho, como agendamentos de atendimento ao público externo e distribuição da 

força de trabalho ao longo da jornada? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

1.5: Os procedimentos para a higienização e desinfecção das superfícies, postos de 

trabalho, sanitários e áreas comuns, específicos para a prevenção da COVID-19, estão 

sendo adequadamente realizados? 
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(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

 

1.6: Está sendo privilegiada a ventilação natural nos locais de trabalho? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

 

2 - PRÁTICAS QUANTO ÀS REFEIÇÕES 

2.1: Foram implementados procedimentos especiais de higienização e desinfecção 

das cozinhas e refeitórios para a preparação e para o serviço das refeições? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

2.2: Estão sendo adotadas medidas para redução da possibilidade de contágio da 

COVID-19 durante as refeições, tais como maior espaçamento entre as pessoas nas 

filas e entre cadeiras no refeitório, assim como a realização de maior número de 

intervalos para as refeições? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

3 - PRÁTICAS REFERENTES AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES 

3.1: Foram adotados procedimentos adequados para a manutenção da segurança dos 

trabalhadores e motoristas, durante o transporte em veículos motorizados fornecidos 

pelo empregador, como privilegiar a ventilação natural, a desinfecção das superfícies 

internas e a higienização das mãos? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

4 - PRÁTICAS REFERENTES AO SESMT E CIPA 

4.1: SESMT e CIPA, quando existentes, estão realizando e divulgando planos de ação 

com políticas e procedimentos de orientação aos trabalhadores para a prevenção e 

combate da COVID-19? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
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5 - PRÁTICAS REFERENTES ÀS MÁSCARAS 

5.1: O empregador avaliou a necessidade de utilização de máscaras de proteção pelos 

trabalhadores e, quando necessário o uso, estabeleceu critérios de fornecimento para 

a utilização correta dessas proteções, para a prevenção da COVID-19 na empresa? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

6 - PRÁTICAS REFERENTES AOS TRABALHADORES PERTENCENTES A 

GRUPO DE RISCO 

6.1: Estão sendo privilegiados o teletrabalho ou trabalho remoto para trabalhadores 

pertencentes a grupo de risco da COVID-19 ou, na impossibilidade dessas medidas, o 

trabalho interno na empresa, sem contato com os clientes? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

7 - TELETRABALHO 

8.1: Foram identificadas as funções que podem ser efetuadas por meio de teletrabalho 

ou trabalho remoto e priorizadas, sempre que possível, essas modalidades de 

trabalho? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

7.1: Se adotado o teletrabalho ou trabalho remoto, foi firmado contrato escrito, 
previamente ou no prazo de 30 dias, tratando da aquisição, manutenção ou 
fornecimento dos equipamentos e infraestrutura de tecnologia e reembolso de 
despesas arcadas pelo empregado? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

7.2: Nos casos de teletrabalho ou trabalho remoto, os salários e benefícios, inclusive 

aqueles decorrentes de negociação coletiva, continuam sendo pagos integralmente? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
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5. Kit Stop Covid-19 – Projeto Selo de Segurança 

 

5.1. O Kit será composto pelos seguintes itens: 

 Selo em Adesivo; 

 Banner (cartaz); 

 Certificado de qualidade; 

 Declaração de Conformidade  

 

5.2. A separação do kit será realizada pela Consultoria dos Núcleos 

Empresariais, porém, a entrega será efetuada de forma física, ou seja, 

presencialmente em cada estabelecimento que venha aderir o selo de 

segurança. Entretanto, será apenas efetivado, após a realização do checklist 

de avaliação, caso o estabelecimento esteja em conformidade com os 

critérios de avaliação.  

5.3. O kit poderá ser entregue via aos Nucleados do Núcleo do Comércio e, a 

equipe em geral da Associação Empresarial de Curitibanos – ACIC, tendo 

como exigência uma foto para registrar a entrega do selo de segurança, 

juntamente com um painel pvc, destacando o Projeto Selo de Segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Avaliação da Empresa 

 

6.1. A fiscalização do Projeto Selo de Segurança, será feita também por 

intermédio do próprio consumidor de cada estabelecimento, através de um 

QR Code, o qual, será direcionado a um Formulário do Google (ainda não foi 

desenvolvido), com simples acesso via ao meio de comunicação WhatsApp; 

6.2. Este método será desenvolvido pelo nucleado Raphael Martins integrante do 

Núcleo e, representante da empresa Idealize Agência de Publicidade e 

Marketing;  

6.3. Todas às avaliações técnicas serão efetuadas, serão pelos integrantes do 

Núcleo do Comércio e, equipe em geral da Associação Empresarial de 

Curitibanos – ACIC; 

6.4. Às avaliações extraídas pelos consumidores, serão acompanhadas a cada 

quinze dias; 

6.5. Caso a empresa perca o direito de utilização do selo, por não cumprir 

devidamente o Projeto Selo de Segurança, poderá solicitar após quinze dias, 

passando pelo mesmo processo de aderência, encarregando-se de todas às 

obrigatoriedades que compõe o Selo de Segurança; 
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6.6. Torna-se válido ressaltar que a avaliação técnica da empresa, caso a mesma 

seja desclassificada, não será com aviso prévio e, sim com avaliação técnica 

surpresa. 

6.7. Os critérios de avaliação serão destacados, mediante ao Questionário de 

Avaliação/Checklist, apresentados pela legislação trabalhista, o qual, tem 

como objetivo orientar o cumprimento dos critérios estabelecidos de 

segurança, durante a pandemia.  

 

7. Avaliação do Consumidor  

 “Como fazer o consumidor Avaliar os estabelecimentos? ” 

 

7.1.  As empresas serão avaliadas também pelo público, os consumidores de 

seus estabelecimentos, desta forma, para motivar e movimentar às votações, 

será disponibilizado prêmios, por meio de sorteios, os mesmos como às 

avaliações, serão sorteados a cada quinze dias. Porém, haverá possibilidade 

de avaliar anonimamente, não concorrendo a premiação, fica para livre 

escolha, de cada qual. 

 


