Piracicaba, 14 de abril de 2021

Pandemia de Coronavírus
Trabalhador, siga os protocolos de prevenção
Somente assim vamos superar este vírus
Diante do agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil, com 21.141 óbitos registrados na
última semana, totalizando 358,4 mil mortes após mais 3.808 óbitos registrados nas últimas 24
horas, mais do que nunca, é fundamental que sejam seguidos todos os protocolos de segurança, até
porque sabemos que há registro de contaminados nos ambientes de trabalho.
Portanto, é fundamental que sejam tomadas as medidas de segurança nos nossos locais de trabalho,
até porque as indústrias do nosso setor vem funcionando ininterruptamente.
O Sintipel, inclusive, chegou a cobrar oficialmente as principais empresas do nosso setor para que
nos informem sobre os casos de covid já registrados desde o início da pandemia. Ter esses dados é
fundamental para ajudarmos nesse enfrentamento que tem que ser coletivo.
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.
Por isso, continuamos solicitando às empresas que seja oferecido todo esse material de higiene nos
locais de trabalho, como sabonete e água à vontade para higienização das mãos, além de álcool em
gel nos diversos setores das empresas, além do uso permanente de máscara, evitando que possam
ser contaminados enquanto trabalham, assim como manter o distanciamento.
Todas estas medidas de segurança tem que ser praticadas no nosso dia a dia, seja em casa, ou no
deslocamento para o trabalho, comércio, enfim, tem que fazer parte da nossa rotina diária.
Importante ressaltar que mesmo com a vacina de imunização à covid, que ainda não tem um
calendário que contemple a maioria da população, teremos que continuar seguindo os protocolos
de segurança, uma vez que os especialistas veem essa doença como uma endemia, ou seja, uma
doença que veio pra ficar e que teremos que aprender a conviver com esta nova realidade.
Portanto, somente cumprindo as orientações de prevenção à saúde vamos evitar a contaminação.

Juntos, vamos superar este delicado momento provocado pela pandemia

Emerson Cavalheiro
Presidente do Sintipel

