
 

  

Rio de Janeiro, 19 de março de 2020 
 
Nota oficial – 02 – Triunfo Logística - Coronavírus 
 
A Triunfo Logística, com objetivo de mitigar os efeitos do COVID 19 
(Coronavírus) e proteger seus colaboradores e demais pessoas que circulam 
nos sites da empresa, adotará as medidas listadas abaixo. 
 
1. Para a proteção da saúde dos profissionais que atuam em portos, é 
imprescindível a adoção de medidas de precaução como a higienização 
frequente das mãos e a utilização correta de equipamentos de proteção 
individual pelos trabalhadores da linha de frente nos portos. Neste momento, 
entende-se como trabalhadores da linha de frente aqueles que acessam as 
embarcações, aqueles que possuem interação com o público frequentemente e 
que necessitam ter contato próximo com tripulantes, funcionários ou prestadores 
de serviço. Para a viabilizar a referida higienização, haverá disponibilidade de 
álcool 70% em locais estratégicos nos sites da empresa. 
 
2. Nos refeitórios, os seguintes cuidados serão adotados: 
 Extensão do horário de fornecimento de refeição para evitar aglomeração 

de pessoas; 
 Uso de prato, talheres e copos descartáveis a partir da próxima semana; 
 Extinção do uso das bandejas, temporariamente; 
 Higienização obrigatória das mãos com álcool na entrada dos refeitórios; 
 Recomendação para que se evite conversas durante a retirada das 

refeições e ao comer; 
 Recomendação para que o colaborador se ausente logo após terminar a 

sua refeição, a qual, desejavelmente, deverá ocorrer em período não 
superior a 20 min. Por favor notar que essa medida não afeta o gozo da 
hora de intervalo intrajornada; 

 
3. Nos gates, os seguintes cuidados serão adotados: 
 Utilização obrigatória, pelos nossos colaboradores, de máscaras 

cirúrgicas e luvas cirúrgicas durante a atividade; 
 Aumento da frequência de limpeza, principalmente nas catracas, relógios 

de ponto, maçanetas e balcões; 
 Recomendação de não compartilhamento de canetas e pranchetas; 
 Recomendação para que apenas 01(um) funcionário utilize o telefone fixo, 

ou, não sendo possível, mantê-lo higienizado; 
 Instalação de vidro de separação no balcão de atendimento do Gate Arm. 

30; 



 

  

 Fiscalização para que o tempo de permanência de pessoas nas 
instalações do gate restrinja-se ao estritamente necessário à sua 
liberação de acordo com os procedimentos vigentes da empresa, de 
forma a manter o acesso ao gate livre e desimpedido, evitando 
aglomerações de pessoas; 
 

4. Nas áreas de vivência, os seguintes cuidados serão adotados: 
 As áreas de vivência serão temporariamente encerradas por prevenção; 
 A empresa instalará tendas a fim de substitui-las e/ou indicará locais para 

este fim. 
 
5. Para o acesso a embarcações, os seguintes cuidados serão adotados: 
 Recomendação de uso de máscara e luvas; 
 Acesso à embarcação apenas em real necessidade; 
 Recomendação de não compartilhamento de canetas, rádios e celulares 

durante o uso, ou não sendo possível, mantê-los higienizados; 
 
6. Para reuniões, treinamentos e DDSMS, os seguintes cuidados serão 
adotados: 
 Cancelamento de treinamentos e reuniões com participação de alto 

número de funcionários; 
 Recomendação para que reuniões presenciais sejam remarcadas ou 

substituídas por reuniões virtuais. Para tal, os colaboradores poderão 
buscar suporte técnico junto à Diretoria de Processos e Inteligência; 

 Substituição, no DDSMS, da lista de presença física por registro 
fotográfico a ser realizado pelo responsável da atividade; 

 Recomendação de que no DDSMS nas frentes de trabalho seja 
respeitado sempre que possível a distância mínima entre pessoas 
preconizada pela OMS. 

 
7. Para o acesso de carretas ao terminal, os seguintes cuidados serão adotados: 
 Orientação para que motoristas de carretas de terceiros não desçam dos 

veículos sem autorização do responsável pela atividade, restringindo a 
movimentação fora do veículo ao mínimo indispensável ao 
desenvolvimento das suas atividades com a máxima segurança; 

 
8. Nos veículos de transporte coletivo de propriedade da empresa, os seguintes 
cuidados serão adotados: 
 Os veículos de transporte coletivo de propriedade da empresa serão 

higienizados de forma intensiva e deverão ser utilizados apenas nos 
casos estritamente necessários ao desempenho das atividades da 
empresa. 



 

  

 
9. Os colaboradores de atividades administrativas lotados na matriz, a contar do 
dia 23 de março de 2020, terão suas jornadas de trabalho presenciais reduzidas 
e serão divididos em duas frentes de trabalho. O restante da carga horária da 
jornada de trabalho de cada um dos colaboradores será prestado em regime de 
teletrabalho (home office). 
 
10. Estão temporariamente liberados de suas atividades laborais os 
colaboradores que, de acordo com os critérios estabelecidos pelo departamento 
de saúde ocupacional da empresa, estejam classificados no quadro de risco. 
10.1 A liberação das atividades para os colaboradores de grupo de risco não 

acarretará quaisquer prejuízos nas férias ou banco de horas, sendo esta 
uma ação de iniciativa da empresa como meio de proteger seus 
colaboradores; 

10.2 O colaborador que esteja dentro do grupo de risco e que porventura não 
deseje paralisar suas atividades laborais deverá apresentar-se ao setor de 
Saúde Ocupacional e assinar Termo de Responsabilidade; 

 
11. Os colaboradores que se encontrem em serviço e apresentem suspeita de 
contágio devem se apresentar de imediato ao setor de Saúde Ocupacional. 
Ademais, esclarece-se que a suspeita de contágio pode ser analisada conforme 
descrito abaixo: 
• Caso suspeito epidemiológico: pessoas que tiveram contato próximo e 

comprovado com pessoas diagnosticadas com o vírus. 
• Caso suspeito clínico: pessoa que apresente sintomas de febre superior a 

37,8ºC, cansaço e tosse seca, podendo apresentar também congestão nasal, 
coriza e dor de garganta. 

 
12. Os colaboradores que não se encontrem em serviço e apresentem suspeita 
de contágio deverão entrar em contato com o canal de comunicação da Saúde 
Ocupacional através do número (21) 97029-7769 para obter esclarecimentos e 
orientações. Este número estará disponível para contatos 24 (vinte e quatro) 
horas por dia. Caso aponte suspeita de contágio, mas não acione o setor de 
saúde ocupacional em até 12 horas contados a partir da identificação de sua 
suspeita, o colaborador não terá sua ausência abonada até a regularização de 
sua situação perante o departamento de Saúde Ocupacional da empresa. 
 
13. Em caso de dúvidas, qualquer colaborador poderá entrar em contato com o 
canal de comunicação da Saúde Ocupacional através do e-mail 
duvidascovid19@triunfologistica.com.br. Seu contato será respondido em até 36 
(trinta e seis) horas. 
 



 

  

14. Diariamente, durante o DDSMS realizado na área operacional, a temperatura 
dos colaboradores será aferida. Caso sejam identificados casos suspeitos, a 
Triunfo Logística criou protocolos de segurança baseados nas recomendações 
das autoridades brasileiras de saúde. Neste caso, o funcionário deverá respeitar 
as indicações dos profissionais de segurança e saúde da empresa. 
 
15. O monitoramento de prevenção nos gates, incluindo as entradas de carretas, 
será realizado primeiramente com a aferição da temperatura corporal nos 
tripulantes, prestadores de serviço, visitantes, carreteiros e demais pessoas que 
necessitarem de acessar o terminal através de termômetro digital infravermelho.  
15.1. Qualquer pessoa que tenha confirmada febre igual ou superior a 37,8°C 

não terá permissão de entrada ao Terminal, sendo recomendado procurar 
atendimento médico hospitalar. 

  
16. A Triunfo Logística está acompanhando ativamente a evolução do 
Coronavírus no estado do Rio de Janeiro, garantindo que tomará as medidas 
preventivas necessárias para garantir a saúde e segurança de seus funcionários. 
Reforça, ainda, o setor de Saúde Ocupacional da empresa está disponível a 
todos os colaboradores que desejem obter maiores orientações de prevenção. 
 
17. Será disponibilizado álcool 70% em local próxima a todos os relógios de 
ponto para que se proceda a utilização obrigatória antes e após a marcação do 
respectivo ponto. 
 
18. As medidas previstas nesta Nota Oficial entrarão em vigor de imediato e terão  
validade por 15 dias, sem prejuízo da revisão antecipada de qualquer um dos 
seus tópicos. 
 


