Diretrizes para a construção de Martha's Vineyard
Regras para voltar ao trabalho.
Fase 2

As cidades de Martha's Vineyard desenvolveram em conjunto o seguinte documento
de orientação para adotar e implementar as Diretrizes e Procedimentos COVID-19 da
Commonwealth of Massachusetts para todos os trabalhadores essenciais nos canteiros de
obras e locais de trabalho.
As disposições aqui contidas são projetadas para monitorar e implementar as
diretrizes do Estado de uma maneira fácil e compreensível e eficaz para garantir que o
trabalho seja retomado de maneira ordenada e segura, sem criar riscos para os residentes
locais por meio da disseminação do vírus COVID-19.
Salvaguardas e ênfase adicionais foram fornecidas para garantir um entendimento
claro das diretrizes do Estado e uma maior responsabilidade pelo cumprimento de seus
padrões de desempenho. Pretende-se que esta orientação ajude os trabalhadores essenciais
nos canteiros de obras e locais de trabalho a retomar o trabalho sem criar riscos indevidos
para suas comunidades ou nossa infraestrutura médica local.

Diretrizes de implementação
Nenhum trabalho deve ocorrer em qualquer local, a menos que os formulários
apropriados sejam preenchidos e enviados ao Departamento de Construção e Departamento
de Saúde local e o Local da Construção tenha sido inspecionado. Todos os canteiros de obras
com no máximo 10 trabalhadores devem enviar uma "Lista de verificação de volta ao
trabalho" completa.
Os locais de trabalho e os canteiros de obras com mais de 10 trabalhadores devem
enviar uma "Lista longa de verificação de volta ao trabalho" e enviá-la ao inspetor de
construção local ou agente de saúde antes de iniciar o trabalho. O trabalho pode começar após
dois dias úteis a partir do envio, se nenhuma inspeção for realizada.
Os locais de construção inspecionados sob a Fase 1 ou a Fase 1.5 não precisam de
uma nova inspeção, mas os locais de construção e os locais de trabalho devem enviar a "Lista
longa de verificação de volta ao trabalho" e receber aprovação para ter mais de 10
trabalhadores em uma única parcela.
Nenhum trabalho deve ocorrer dentro de uma casa ocupada, a menos que os ocupantes
e todos os trabalhadores preencham o questionário de Bem-Estar diariamente.

Os trabalhadores também devem revisar o formulário COVID-19 Trabalho dentro de
uma casa ocupada com os ocupantes antes de iniciar o trabalho. Os ocupantes e os
trabalhadores devem manter o máximo de separação possível mantendo-se fora da área e
ocorrendo trabalho nivelado, construindo partições temporárias ou permanecendo em uma
sala com uma porta fechada.
Nas condições de trabalho em que é impossível alcançar o distanciamento social
necessário, os funcionários afetados devem receber equipamentos de proteção individual
(EPI), incluindo, conforme apropriado, uma máscara facial, luvas e proteção para os olhos.
Qualquer tarefa que exija que o EPI seja concluído com segurança não deve ser realizada se o
EPI não estiver disponível. Todo EPI usado deve ser colocado em um saco de lixo durável,
selado e jogado fora com todo o lixo comum.
Diretrizes para interromper a propagação do COVID-19 e o distanciamento social
adequado devem ser postadas na entrada de um canteiro de obras, em cada andar de um
canteiro de obras, no banheiro / porta-penico e dentro de qualquer trailer de escritório /
armazenamento / equipamento . As diretrizes para a técnica adequada de lavagem das mãos
devem ser publicadas em todas as pias.
Ao saber de uma infecção, o contratado deve notificar imediatamente o proprietário
do local e o Agente de Saúde da Cidade e o Inspetor de Obras. Os trabalhadores afetados
devem seguir as etapas recomendadas pelo CDC e pelo DPH em relação ao retorno ao
trabalho. Conforme exigido por lei, a identidade do trabalhador deve ser mantida em sigilo.
“Local de construção" significa qualquer local de nova construção, reforma, demolição ou
adição de uma estrutura sujeita a uma licença de construção.
"Local de trabalho" significa qualquer local em que o trabalho esteja ocorrendo e que não seja
um canteiro de obras.
“Desinfetante para as mãos” significa desinfetante para as mãos à base de álcool com pelo
menos 60% de etanol ou 70% de isopropanol.
"Desinfetado" significa limpo com um desinfetante doméstico listado na EPA (consulte
referências e recursos), solução de branqueamento consistindo em 5 colheres de sopa de
alvejante (1/3 de um copo) por galão de água ou um produto que contenha 70% de álcool.
TODOS OS PANOS USADOS COM ÁLCOOL DEVEM SER DESCARTADOS EM UMA
LIXEIRA DE METAL.

Diretrizes para locais de construção e locais de trabalho.
- Todos os trabalhadores devem viajar para o canteiro de obras ou local de trabalho em um
veículo, de bicicleta ou apenas a pé. Luvas e uma máscara devem ser usadas o tempo todo se
estiver viajando em um veículo com mais de uma pessoa.

- Todos os canteiros de obras devem afixar o número máximo de trabalhadores permitido na
entrada do canteiro ou estrutura.
- Todos os canteiros de obras devem ter todos os registros de limpeza e questionários de bemestar localizados juntos no trailer do local de trabalho, na caixa de permissão ou
imediatamente dentro da entrada principal. Deve estar localizado na parte externa de cada
suprimento de desinfecção primário de entrada / saída e uma lata de lixo com um
revestimento de saco plástico.
- No máximo 10 trabalhadores, independentemente do comércio, podem estar presentes em
um único canteiro de obras ou canteiro de obras a qualquer momento, interna, externamente
ou uma mistura dos mesmos. Deve ser mantido um espaço adequado para manter o
distanciamento social de 6 pés entre os trabalhadores. O número O número de trabalhadores
deve ser reduzido se o espaço social de distanciamento não puder ser mantido.
Exceção: Se uma tarefa individual requer contato a menos de um metro e oitenta,
deve ser usada uma máscara facial.
* Uma orientação recomendada para a quantidade de trabalhadores do interior é de 1
trabalhador para cada 500 pés quadrados de espaço interior *
- Os canteiros de obras e locais de trabalho que desejam empregar mais de 10 trabalhadores
de uma só vez devem preencher uma "Lista longa de verificação de volta ao trabalho".
- Um canteiro de obras deve estar equipado com uma estação de lavagem das mãos com água
corrente, sabão em bomba, toalhas de papel montadas em um suporte ou em um dispensador
e uma lixeira. Esses suprimentos devem estar sempre presentes. As águas residuais devem ser
descarregadas em um poço seco, dreno francês ou sistema séptico existente, conforme
aprovado pelo Inspetor de Saúde local.
- Uma estação de lavagem das mãos não é necessária no local de trabalho, mas os
trabalhadores devem sempre ter água portátil para a lavagem adequada das mãos, de acordo
com as diretrizes de lavagem das mãos e sempre devem levar o desinfetante para as mãos.
- Os canteiros de obras devem ter pelo menos um banheiro, porta-penico ou equivalente
aprovado para cada 8 trabalhadores. Essas instalações devem ser desinfetadas pelo menos
uma vez por dia pelos trabalhadores e os porta-pottys devem ser bombeados e limpos
profissionalmente pelo menos duas vezes por semana pela empresa de aluguel.
- Todo canteiro de obras deve ser postado com uma folha de entrada / saída do Questionário
de Bem-Estar, que deve ser preenchida por cada trabalhador no local e mantida no local por
30 dias. Os trabalhadores em um local de trabalho devem receber uma cópia do Questionário
de Bem-Estar e preencher verbalmente o questionário com seu supervisor antes de iniciar o
trabalho todos os dias que o supervisor registrará.
- As luvas de trabalho devem sempre ser usadas enquanto os trabalhadores estiverem em
todos os locais, exceto quando não for tecnicamente viável.

- Todas as superfícies compartilhadas, incluindo ferramentas, maçanetas, portões e banheiros
/sanitários potáteis, devem ser desinfetadas no final de cada dia e quando os trabalhadores ou
comércios mudarem durante o dia de trabalho. Um registro de limpeza deve ser mantido no
local por 30 dias e documentar todas as limpezas.
- Todas as pausas para café e almoço devem ser realizadas no canteiro de obras ou no local de
trabalho e o distanciamento social deve ser respeitado. Os trabalhadores são fortemente
encorajados a levar comida e bebida de casa para o trabalho e a não buscar comida para levar.

Requisitos, aplicação e sanções de inspeção.

- Antes de iniciar qualquer canteiro de obras, o supervisor do local deve enviar a Lista de
Verificação de Volta ao Trabalho e o Formulário de Retorno ao Trabalho, se forem
solicitados mais de 10 trabalhadores no local, ao Agente de Saúde ou ao Inspetor de Obras
com uma solicitação de inspeção para confirme se todos os elementos dessas diretrizes foram
atendidos. Nenhum trabalho poderá começar até que o canteiro de obras seja inspecionado ou
dois dias úteis tenham decorrido após a solicitação da inspeção. Reinspeções aleatórias
ocorrerão para garantir que as diretrizes sejam seguidas.
- Um canteiro de obras deve estar livre de todos os trabalhadores e desinfetado antes da
inspeção inicial e para qualquer inspeção de progresso em um canteiro de obras ou local de
trabalho. O titular da licença pode estar presente se solicitado pelo inspetor.
- Se algum canteiro de obras ou canteiro de obras estiver violando essas diretrizes, a cidade
poderá tomar uma ou todas as seguintes ações: notificar o proprietário do registro do local da
violação, suspender a autorização de trabalho do local até que todas as infrações sejam
cometidas corrigido e uma nova inspeção é executada ou impõe uma multa. Violações
repetidas podem resultar na revogação de uma autorização de trabalho.
- Esta Ordem pode ser executada pelo Agente de Saúde da cidade, Inspetor de Obras, polícia
ou qualquer outro funcionário autorizado pela cidade. Quem violar qualquer disposição deste
Pedido poderá ser penalizado por um processo de disposição não criminal, conforme previsto
nas Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 40, seção 21D. Se a disposição não criminal for
eleita, qualquer pessoa que violar qualquer disposição desta Ordem estará sujeita a uma
penalidade no valor de trezentos dólares (US $ 300,00) por violação. Cada dia constituirá
uma ofensa separada.
- Quem violar qualquer disposição desta Ordem pode ser penalizado por indiciamento ou por
queixa apresentada no tribunal distrital. Salvo disposição em contrário da lei e conforme o
tribunal distrital julgar oportuno impor, a penalidade máxima por cada violação ou ofensa
será de mil dólares (US $ 1.000). Cada dia ou parte dele constituirá uma ofensa separada.

- O titular da licença de construção de um canteiro de obras é a entidade responsável pelo
cumprimento destas diretrizes e por qualquer multa ou penalidade imposta.
- O trabalhador presente e seu empregador serão responsáveis pelo cumprimento destas
diretrizes e por qualquer multa ou penalidade imposta ao local de trabalho.

Recursos e referências - a serem desenvolvidos e vinculados
Voltar para a lista de verificação do trabalho
Retornar ao formulário longo de trabalho
Registro de limpeza
Modelo de relatório diário
Questionário de Bem-Estar
COVID-19 Trabalho dentro de uma casa ocupada
Diretrizes para interromper a propagação do cartaz COVID-19
Guia para Cartaz sobre Distanciamento Social Adequado
Diretrizes ara parar a propagação do COVID-19
Guia para Cartaz sobre Distanciamento Social Adequado
Diretrizes para o uso adequado da técnica de lavagem de mãos
Desinfetantes para uso doméstico certificados pela EPA: https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Lista de verificação do canteiro de obras para solicitações de mais de 10 trabalhadores.
1. Endereço do site _________________________________________
2. Número da licença, nome do cliente e número de telefone
_________________________________________
3. Nome e número do telefone do contratante / candidato
____________________________________
4. Número de estruturas ___________
5. Metragem quadrada de cada estrutura _________________________________________
6. Metragem quadrada da propriedade _________________________________________

7. Número total de trabalhadores solicitados diariamente ___________
Por estrutura ___________
Internamente ___________
Externamente ___________
Trabalhando no terreno ___________
8. Nome e número de telefone de cada operação no local
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Haverá trabalhadores vindo de fora da ilha? _______ Em caso afirmativo, quantas por dia?
_______
10. A água corrente está no local? ________ Número de estações de lavagem
_____________________
11. Número de banheiros __________
12. Número de veículos esperados no local a qualquer momento
13. O estacionamento é suficiente para todos os veículos que permitem acesso de e para a
estrutura? ______
14. O estacionamento público deles está disponível nas proximidades? _______
15. O proprietário / cliente está no local? _______
16. Você vai trabalhar horas extras nos fins de semana? ______
17. Data prevista de conclusão? _______________
18. Existe um CSL / Supervisor no local durante o dia útil responsável pela conformidade?
________
19. Nome e número de telefone da CSL / Supervisor
_______________________________________

