
                                             Piracicaba, 5 de janeiro de 2021 

 

Pandemia de Coronavírus 

Mais uma vez, reforçamos a necessidade de seguirmos 

as orientações de prevenção. Não baixemos a guarda! 
  

Diante de uma nova onda da Covid-19, que diariamente tem acometidos grande número de 

pessoas, inclusive com registro de óbitos, mais uma vez, reforçamos a necessidade de não 

baixarmos a guarda, até porque há casos de trabalhadores também do nosso setor sendo 

acometidos por este vírus. Portanto, reforçamos a nossa preocupação com a saúde dos 

nossos companheiros trabalhadores e recomendamos que sigam todas as orientações de 

prevenção das organizações de saúde no seu dia a dia na empresa e também fora dela, como, 

por exemplo, no deslocamento da casa para o trabalho e vice-versa, principalmente se 

utilizar transporte público, e nas idas a supermercados, farmácias, e evitar o máximo 

aglomerações.  

Mais uma vez enfatizamos que sejam tomados os devidos cuidados como manter uma 

distância mínima de um metro e meio do companheiro de trabalho, como nos refeitórios, 

assim como sempre lavar bem as mãos e utilizar máscaras, que devem ser substituídas com 

frequência. Continuamos solicitando às empresas que seja oferecido material de higiene a 

todos em seus locais de trabalho, como sabonete e água à vontade para higienização das 

mãos, além de álcool em gel nos diversos setores das empresas, evitando que possam ser 

contaminados enquanto trabalham.      

É importante destacar que o coronavírus só acessa o nosso organismo pela boca e narinas. 

Portanto, evitar colocar a mão sem estar limpa no rosto é fundamental para evitarmos 

contrair a covid-19.   

Esperamos que todos entendam a importância de continuar cumprindo à risca estas 

medidas, que visam contribuir para combater essa pandemia.  

Somente cumprindo as orientações de prevenção à saúde vamos evitar a contaminação.   
 

 

 

O momento é de nos mantermos unidos para superar esta pandemia. 

Emerson Cavalheiro 

  Presidente do Sintipel  


