ATENÇÃO – COVID 19 – CORONA VÍRUS – INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E
TRABALHO AOS ESCRITÓRIOS E EMPRESAS CONTÁBEIS:

Belo Horizonte, 18 de Março de 2020

Devido ao alto índice de contaminação por COVID-19 (Coronavírus), reforçamos
a necessidade de redobrar os cuidados para prevenir a proliferação do vírus,
seguindo as orientações das autoridades.

A todos os escritórios de contabilidade, é de extrema importância intensificar a
rotina de limpeza e higienização enquanto estiverem em funcionamento.
Disponibilizem álcool em gel 70% e higienizem as mãos com frequência. Evitem
reuniões e aglomerações de pessoas. A orientação é priorizar os atendimentos
online e por telefone, evitando contato próximo.

A estação de trabalho

Cadeiras, mesas, telefones, teclados computadores e outros equipamentos
precisam ser higienizados com pano e desinfetante regularmente (a
contaminação de superfícies é uma das principais formas de transmissão de
covid-19).

Se possível e em caso de surto, incitar alguns departamentos do escritório
contábil ao trabalho remoto (em um esquema de home office, por exemplo)
auxilia a evitar contatos desnecessários, além de reduzir a equipe interna e
evitar que muitas pessoas usem o transporte público.

Ações diretas no Escritório de Contabilidade

Lenços descartáveis deveriam estar disponíveis em diversos locais do ambiente
de trabalho para o empregado assoar o nariz ou tossir sem espalhar gotículas
com vírus. Lixeiras com tampa precisam estar ao lado para jogar fora o papel
adequadamente.

Se você está doente ou com febre e sintomas respiratórios, não vá ao trabalho.
Os líderes nunca deveriam cobrar a presença de pessoas doentes no serviço.

Se não tiver um lenço à disposição, cubra a boca e o nariz com o antebraço ao
tossir ou espirrar. E lave o braço assim que possível.

A empresa deveria distribuir dispensadores com álcool-gel em locais visíveis.
Esses equipamentos também podem ser usados para colocar sabão líquido no
banheiro.

Pôsteres que promovam a lavagem das mãos são mais uma boa medida para os
empregadores adotarem. Combine essa medida com outras de comunicação
sobre higiene manual e outras atitudes saudáveis no serviço.

Manter álcool-gel na recepção do Escritório Contábil

Reduzir reuniões de equipe em salas fechadas

Ao Receber pessoas de fora no Escritório de Contabilidade

É impossível para um escritório de contabilidade não receber clientes,
prestadores de serviços em seu ambiente, por isso coloque cartazes com
informações do corona vírus na recepção e orientando as pessoas ao usarem
álcool-gel e lenços

Caso tenha espaço no escritório de contabilidade, deixe uma sala arejada e que
não dê acesso para as áreas internas do escritório, essa medida pode ser usada
para reuniões, visitas de clientes e fornecedores.

É importante essa medida para escritório de contabilidade que tenham clientes
internacionais, que costumam viajar muito.

Como evitar o corona vírus nos Escritórios de Contabilidade - Escritórios de
Contabilidade que tiverem filiais ou clientes de fora e funcionários que
precisem viajar.

Assegure-se de checar as últimas informações sobre o avanço nos casos do novo
coronavírus no local onde pretende ir.

Avalie os riscos e os benefícios da viagem. É possível postergar ou fazer uma
reunião à distância?

Funcionários com condições médicas que aumentam o risco de complicações da
covid-19 merecem atenção especial ao considerar se vale a pena viajar a um
local com muitos casos. Exemplos: pessoas com diabetes e doenças pulmonares
ou cardíacas.

Considere levar álcool-geral para a viagem e lave bastante as mãos.

Saiba quem contatar em caso de infecção pelo novo coronavírus e obedeça as
autoridades sanitárias locais.

Ao voltar de um lugar com surto ativo, fique especialmente atento aos
sintomas dessa doença respiratória por 14 dias. A empresa também deve
monitorar o indivíduo durante o período.

Se quaisquer sinais suspeitos aparecerem (tosse e até febre leve), fique em
casa, evite contato próximo com os familiares e entre em contato com um
médico.

Agora é o momento para se preparar contra a covid-19. Simples precauções
podem fazer uma grande diferença. Não esqueça, a proteção do seu Escritório
de contabilidade é muito importante neste momento que não deixe de fazer
esforços para que tudo fique tranquilo nesta fase do corona-vírus.

DIMINUIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO OU HOME-OFFICE

Pode ser adotada se possível a diminuição do horário de trabalho, ou trabalho
via home-office (em casa, fora da sede da empresa contábil), com destinação de
todos, ou alguns funcionários para trabalhar em home-office.

O trabalho a distância com o uso de equipamentos móveis do escritório e
designação específica de tarefas.

Somente o valor do transporte poderá ser suspenso nos dias em que o
trabalhador não estiver indo ao escritório ou empresa contábil, devendo ser
mantidos salário e demais benefícios.

Fundamental acompanhar o que os sindicatos, entidades de classe, Prefeito,
Governo Estadual e Federal determinarem a respeito de quarentena e outros.

Lembrar de fazer um termo por escrito – adendo ao contrato de trabalho –
especificando essa especial situação.

Nós do SINESCONTÁBIL-MG queremos que você empresário da contabilidade e
seus funcionários tenham plena segurança e saúde para superar esta pandemia
mantendo suas atividades contábeis indispensáveis aos empresários brasileiros.

Conte conosco

Atenciosamente

Diretoria do SINESCONTÁBILMG

