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Produtor (a), 

Preparamos um guia prático 
para o seu dia a dia na propriedade rural.
É fundamental seguir as orientações 
das autoridades da saúde. 



1) O que são atividades essenciais?

Aquelas necessárias à continuidade mínima da vida, 
relacionadas à moradia, produção de alimentos, segurança e 
saúde. Todas as atividades agrícolas são essenciais e devem ser 
mantidas, assim como atividades de processamento e 
transporte da matéria-prima, insumos e produtos agropecuários.



2) A produção rural é atividade essencial. 
Então, o que fazer? 

• Converse sempre com os colaboradores 
sobre prevenção:
a) lavar as mãos com sabão ou usar álcool 
em gel 70%; b) ao tossir ou espirrar, cobrir a 
boca e o nariz com o antebraço ou um lenço 
descartável; c) evitar locais com aglomeração; 
d) não compartilhar objetos de uso pessoal. 

Oriente

Alcool
Gel



• Dê afastamento para 
colaboradores com mais de 60 anos 
ou com doenças crônicas como 
diabetes, hipertensão, problemas 
cardíacos e respiratórios, etc.

Grupo de risco



• O colaborador deve ter, em local 
de fácil acesso: água corrente e 
sabão, álcool em gel 70%, lenço 
de papel descartável.

Ofereça



• Em atividades administrativas, permita, 
quando possível que o colaborador 
trabalhe em casa (home office).
• Cancele reuniões presenciais, usando o 
telefone ou ferramentas como Skype.

• Alterne horários de refeição, troca de 
uniformes e de turno para evitar 
aglomerações.

No dia a dia



2 metros

• Evite atividades com aglomeração ou dê atenção especial como: 
aumento da  frequência da higienização das mãos, mudança para 
local ao ar livre, distância entre as pessoas. 

• Na rotina de trabalho, 
deve ser mantida a 
distância de 2 metros 
entre as pessoas.



• Verifique se há colaboradores com 
sintomas de gripe ou alguém da família 
nesta situação. Em caso positivo, o 
colaborador deve ficar em casa 
(isolamento de 14 dias). 



O Ministério da Saúde disponibilizou o 
aplicativo “CORONAVÍRUS-SUS” e o Disque 
136 para tirar suas dúvidas.

Baixe o app na Apple Store ou na Play Store.



• O transporte público está suspenso em muitas cidades. Disponibilize 
transporte próprio ou terceirizado, seguindo as recomendações: 
- álcool em gel 70% para higienização das mãos de cada colaborador 
que entrar no veículo.  
- limpeza constante no veículo. 
- se possível, diminua a ocupação por viagem. 

Transporte



Lembre-se:
Nossa atividade não deve parar, e devemos cuidar da saúde de 
nossos colaboradores, amigos e familiares. É muito importante 
que estas medidas sejam respeitadas e que evitemos ao 
máximo a aglomeração de pessoas. Em caso de dúvidas, entre 
em contato com a Socicana.

(16) 3251-9270
www.socicana.com.br
socicana@socicana.com.br
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