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Diretrizes para Voltar ao Trabalho de Martha’s
Vineyard:
1० Fase Perguntas Frequentes
Pergunta: Quando é o mais cedo que eu posso começar a trabalhar?
Resposta: Os trabalhadores de um site de trabalho podem começar a trabalhar no dia 27 de abril
desde que todos os elementos das diretrizes sejam seguidos. O trabalho de um site de construção
pode começar quando a Lista de Verificação para Voltar ao Trabalho estiver concluída e o site de
construção for inspecionado. Os inspetores agendarão as inspeções o mais rápido possível.
Pergunta: Que tipos de locais precisam duma inspeção antes que o trabalho possa recomeçar?
Resposta: Somente os Sites de Construção que precisam de uma inspeção.
Pergunta: Eu tenho dois pintores retocando a parte externa da casa para o verão. Eu preciso de
uma inspeção antes que eles possam trabalhar?
Resposta: Não, isso seria considerado site de trabalho e não exige inspeção.
Pergunta: Qual é a diferença entre um Site de Construção e um Site de Trabalho?
Resposta: Um site de Construção é um lugar onde ocorre trabalho de construção sujeito a uma
licença; inclui edifícios novos, adições, renovação, ou demolição. Um Site de Trabalho são todas
as outras localizações tal com um quintal que você está fazendo landscaping, uma casa que está
sendo pintada, ou uma casa que tem um projeto que não seja considerado renovação tal como a
instalação de painéis solares, a instalação de equipamento novo de HVAC, ou substitur o alicerce
ou deck que está podre.
Pergunta: Um único representante da empresa pode visitar o site para se preparar antes do dia
27 de abril?
Resposta: Não, os trabalhadores não devem voltar ao Site de Construção até ao dia 27 de abril.
Um ou dois trabalhadores podem voltar ao Site de Construção nodia 27 de abril apenas para
preparar o site e não podem realizar nenhum outro trabalho até que o Site de Construção seja
inspecionado e uma autorização de trabalho seja emitida. Os trabalhadores que preparam o local
devem operar de acordo com as diretrizes do local de trabalho.

Pergunta: Quando posso enviar minha Lista de verificação de Volta ao trabalho e solicitar uma
inspeção no meu Site de Construção?
Resposta: As listas de verificação não devem ser enviadas antes de 27 de abril, porque nenhum
funcionário deve estar no local preparando o local antes de 27 de abril. Você pode enviar sua
Lista de verificação de volta ao trabalho a partir da manhã de 27 de abril.
Pergunta: Como envio minha Lista de verificação de Volta ao trabalho e solicitar uma inspeção?
Resposta: Por correio eletrônico funciona melhor para evitar viajar para a prefeitura local. Os
endereços de correio eletrônico de cada contato da cidade estão listados no final deste
documento. Os inspetores têm dois dias úteis a partir do envio da Lista de Verificação de Volta ao
Trabalho para realizar sua inspeção, no caso contrário, o trabalho poderá continuar sem uma
inspeção.
Pergunta: Quando o lumberyard será aberto novamente?
Resposta: Todos os lumberyards da ilha serão reabertas em 27 de abril. Entre em contato com o
seu lumberyard local para saber se eles estão fazendo só pick up e entregas.
Pergunta: Quanto tempo durará a Fase 1?
Resposta: A Fase 1 continuará em vigor até que as autoridades de saúde da Ilha determinem que
mais pessoas possam voltar ao trabalho de maneira segura sem comprometer a saúde da
comunidade da Ilha.
Pergunta: Meu cliente está trabalhando em casa, mas quer que eu faça um projeto dentro da
casa deles, posso fazer esse trabalho?
Resposta: Somente trabalhos de emergência relacionados a um sistema necessário, como
conserto de um forno ou derrame de canos ou trabalhos especificamente autorizados pelo
Inspetor de Obras, podem ocorrer dentro de uma casa ocupada. Isto é para a segurança do
proprietário e do trabalhador.
Pergunta: Estou construindo várias estruturas em uma única parcela; posso ter duas pessoas
trabalhando em cada estrutura?
Resposta: Não, apenas duas pessoas podem trabalhar em uma única parcela ao mesmo tempo.
Pergunta: Posso ter mais de duas pessoas trabalhando num único Site de Trabalho ou Site de
Construção se estiverem espaçadas?
Resposta: Não, apenas dois trabalhadores de qualquer comércio podem estar presentes em um
único Site de Trabalho ou Site de Construção ao mesmo tempo.
Pergunta: O pessoal da entrega ou o pessoal de serviço de porta-potty conta para o limite de
dois trabalhadores?
Resposta: Motoristas de entrega ou prestador de serviço de porta-potty não são considerados
trabalhadores no local, mas todos os esforços devem ser feitos para limitar o contato com eles,
como não exigir que o motorista de entrega traga materiais para um edifício, mas apenas
descarregá-los no local. o site e depois saia.
Pergunta: Preciso executar um projeto que levará mais de duas pessoas para realizar com
segurança. Posso ter mais pessoas no local para realizar este trabalho?
Resposta: Não, são permitidos no máximo dois trabalhadores em um único Site de Trabalho ou
Site de Construção e qualquer trabalho que exija mais de duas pessoas deve ser adiado.

Pergunta: Eu tenho um item grande que levará duas pessoas a menos de um metro e meio para
levantar, mas não temos máscaras, o que devemos fazer?
Resposta: Qualquer trabalho que exija o uso de equipamento de proteção individual (EPI) não
deve ser realizado se você não tiver o EPI apropriado.
Pergunta: O que devo fazer se chegar a um local de trabalho para fazer um trabalho de
landscaping e encontrar dois pintores já trabalhando?
Resposta: Você deve voltar quando os pintores forem embora. Apenas dois trabalhadores são
permitidos em qualquer Site de Trabalho ou Site de Construção.
Pergunta: Eu não tenho carteira de motorista; como posso viajar para o trabalho?
Resposta: De acordo com as ordens do governador, você só pode viajar para o local a pé ou de
bicicleta se não puder dirigir sozinho para o local em um veículo.
Pergunta: Meu Site de Construção precisa de uma estação para lavar as mãos e um desinfetante
para as mãos?
Resposta: Não, todos os Site de Construção DEVEM ter uma estação de lavagem das mãos, mas
o desinfetante para as mãos não é necessário. É recomendável que todos carreguem desinfetante
nas mãos.
Pergunta: Os paisagistas / pintores / outros trabalhadores no local de trabalho precisam de água
portátil para lavar as mãos?
Resposta: Se dois trabalhadores estiverem trabalhando em um Site de Trabalho, eles deverão ter
água portátil para lavar as mãos e levar consigo um desinfetante. Se apenas um trabalhador
estiver trabalhando em um Site de Trabalho, eles deverão levar apenas um desinfetante para as
mãos.
Pergunta: O que devo fazer com as águas residuais da minha estação de lavagem das mãos?
Resposta: As águas residuais devem ser descartadas em um poço seco, ralo francês, sistema
séptico operacional ou algum outro método de disposição aprovado pelo Conselho de Saúde
local.
Pergunta: Qual é o tamanho dos pôsteres?
Resposta: 8,5 ”X 11” ou maior e a laminação é recomendada para qualquer local úmido.
Pergunta: Quais pôsteres eu preciso exibir e onde eu preciso exibi-los?
Resposta: Os pôsteres “Interrompendo a propagação de germes” e “Ajudar a prevenir o
COVID-19 com distanciamento social” devem ser postados na entrada de cada Site de
Construção, em cada andar do Site de Construção, dentro do banheiro / porta-potty e dentro
escritório ou reboque de armazenamento. O pôster de lavagem das mãos deve ser afixado na
estação de lavagem das mãos. Todos os empregadores são incentivados a colocar esses pôsteres
em seus escritórios e a postar o Como colocar, usar e tirar uma máscara em todos os Site de
Construção e escritórios.
Pergunta: A lista de verificação diz que devemos fazer pausas no local. Isso significa que agora
precisamos dar a todos os nossos funcionários intervalos e, em caso afirmativo, quantos?
Resposta: A quantidade e a duração das pausas necessárias no site são determinadas por lei
estadual. Todos os trabalhadores são desencorajados a deixar o local durante o dia para reduzir o
contato social. Os empregadores são incentivados a permitir quebras na lavagem das mãos,

conforme necessário, para manter uma boa higiene.
Pergunta: Como devo descartar os EPIs usados e os desinfetantes?
Resposta: O EPI usado deve ser jogado fora em um saco de lixo durável que esteja amarrado
antes de ser jogado em uma lixeira. Toalhetes desinfetantes à base de álcool devem ser jogados
fora em uma lixeira de metal para evitar a possibilidade de incêndio.
Pergunta: Quais itens devo desinfetar diariamente?
Resposta: Maçanetas, interruptores de luz, ferramentas que podem ser compartilhadas ou
compartilhadas, banheiros / porta-potties, estações de lavagem de mãos, escritório local,
contêineres / reboques de armazenamento, veículos e equipamentos no local, itens entregues e
qualquer outro item que possa ser tocado por mais de uma pessoa.
Pergunta: Posso modificar os formulários Back to Work?
Resposta: Não, você deve usar os formulários na Fase 1 de volta ao trabalho - Referências e
recursos, para que os inspetores observem os mesmos formulários em cada projeto. Os
trabalhadores são incentivados a levar sua própria caneta ou lápis para preencher a folha de
entrada / saída.
Pergunta: Quero recuperar o tempo perdido no meu local, existem limites para o horário de
trabalho ou para o uso de iluminação interna ou externa para trabalhos noturnos?
Resposta: O horário de trabalho e a iluminação não são cobertos pelas diretrizes, mas podem ser
regulamentados por outros estatutos da cidade. Você deve verificar as regras da cidade e
quaisquer condições especiais de permissão relacionadas a limitações.
Pergunta: Os produtos de limpeza da casa são cobertos pelas Diretrizes de Volta ao Trabalho?
Resposta: Não, os produtos de limpeza são cobertos pela ordem de permanecer em casa. Entre
em contato com o seu departamento de saúde local para obter informações adicionais sobre o
pedido de estadia em casa.

Informações de Contato:
• Para perguntas gerais ou para denunciar alguém que esteja violando as diretrizes, entre em
contato com a linha de dicas gerais: 508-691-6041.
• Envie sua Lista de verificação de Volta ao trabalho e todas as perguntas específicas da
cidade para as seguintes pessoas:
• Chilmark: Forrest Filler 508-560-4201 assthealthinspechilmark@gmail.com
• Edgartown: Reade Kontje Milne 508-274-0416 rmilne@edgartown-ma.us
• Oak Bluffs: Meegan Lancaster 508-693-3554 ext. 127 mlancaster@oakbluffsma.gov
• Tisbury: Ross Seavey 508-524-4922 rseavey@tisburyma.gov
• West Tisbury: Joe Tierney, III 508-696-0113 inspect@westtisbury-ma.gov

Link de vídeo em Português: https://vimeo.com/411560572
Link para download em Português: https://vimeo.com/user7348840/download/
411560572/98a37d33a8

