


Seguem, abaixo, os procedimentos
que serão adotados para o retorno:

 • O ingresso de cada colaborador Tias Denise´s nas dependências da empresa será 
autorizado mediante a aferição da temperatura (menor ou igual a 37,5oC), a utilização de 
máscara de proteção, a higienização das mãos (totem de álcool 70% em gel) e a limpeza dos 
sapatos nos tapetes sanitizantes; 

 • O colaborador informará à portaria o meio de transporte utilizado para chegar à 
garagem. Caso tenha sido o transporte público, ele deverá trocar a máscara, higienizando as 
mãos, antes e depois da troca da mesma;

 • Ao entrar em seu carro de trabalho, o motorista e a monitora passarão, novamente, 
pelo tapete sanitizante e higienizarão as mãos, com o álcool 70% em gel, disponível na 
entrada do veículo. 

 • Nossos colaboradores estarão equipados com EPIs fornecidos pela empresa, tais 
como máscaras e face shield, cujo uso será obrigatório, desde a sua chegada e enquanto 
permanecerem dentro das dependências da garagem, das escolas e dos carros da empresa. 
O motorista, durante a condução do transporte, retirará a face shield, mas continuará usando 
a máscara. Forneceremos a cada colaborador nove máscaras reutilizáveis e uma face shield.

 • A utilização de adornos ou acessórios estará proibida aos funcionários. Os cabelos 
das monitoras deverão ser mantidos presos e não será permitido o uso de anéis e pulseiras, 
dentre outros. Relógios serão permitidos, mas deverão ser regularmente higienizados. 
 
 • Ao chegar para buscar o aluno, a monitora descerá do carro e irá ao encontro do 
mesmo, para aferir sua temperatura, que deverá ser menor ou igual a 37,5oC.  Em seguida, ela 
informará ao responsável o valor indicado no termômetro. Para maior segurança e controle, 
será novamente aferida a temperatura do aluno, na entrada e na saída da escola. 
 
 • Caso a temperatura esteja acima do esperado, a monitora novamente fará a aferição, 
para confirmá-la. Confirmado o resultado superior a 37,5oC, o aluno não poderá ingressar no 
transporte e será feita a comunicação ao Colégio.

 • Antes de ingressar no transporte, o aluno que estiver carregando sua mochila deverá 
entregá-la para a monitora. Em seguida, entrará no carro, passando, antes, pelo tapete 
sanitizante e higienizará as mãos com o álcool 70% em gel. A monitora dará a orientação 
sobre o local onde deverá sentar-se, respeitando o afastamento necessário. Somente irmãos 
poderão sentar-se lado a lado.

 • Ao chegar no Colégio, o carro seguirá diretamente para a garagem, uma vez que a 
temperatura dos alunos já terá sido aferida no momento em que eles entrarem no veículo. 
Em seguida, eles descerão do transporte, seguindo a orientação da monitora: primeiro um 
lado, depois o outro, respeitando o distanciamento. 



 • No horário da saída, os alunos seguirão ao encontro das monitoras, respeitando o 
distanciamento, e, novamente, antes de entrarem no carro, será aferida a sua temperatura. 
Caso a mesma esteja acima de 37,5oC, o aluno será conduzido de volta à escola, que entrará 
em contato com seus responsáveis. 
 
 • Ao entrar no transporte para o retorno, o aluno passará, novamente, pelo processo 
de sanitização dos sapatos e higienização das mãos, aguardando a orientação da monitora 
sobre o local onde deverá sentar-se.

 • Todos os carros de nossa empresa, ao final de cada viagem e antes de iniciar a seguinte, 
serão higienizados com o produto QUATERNÁRIO DE AMÔNIA ALTA DILUIÇÃO HOSPITALAR 
(5º geração, sem cheiro). Os tapetes sanitizantes receberão os produtos HIPOCLORITO DE 
SÓDIO e ÁLCOOL EM GEL 70%.
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