Martha's Vineyard: Regras e Instruções para Retorno ao Trabalho

PRIMEIRA ETAPA :
TOLERÂNCIA ZERO PARA RETORNO DE TRABALHADORES DOENTES AO
TRABALHO. SE VOCÊ ESTIVER DOENTE, FIQUE EM CASA. SE VOCÊ SE SENTIR
MAL NO TRABALHO, VÁ PARA CASA. SE VOCÊ VER ALGUÉM DOENTE NO
TRABALHO, MANDE-O PARA CASA.
Nenhum trabalho deve ocorrer dentro de uma casa ocupada, a menos que seja um serviço
de emergência para manter a habitabilidade ou o trabalho seja aprovado pelo Inspetor de Obras
ou agente de saúde com base em uma separação adequada entre o local da obra e o espaço
habitado.
Nas condições de trabalho em que o distanciamento social necessário é impossível de
alcançar, os funcionários afetados devem receber equipamento de proteção individual (EPI),
incluindo, conforme apropriado, uma máscara facial, luvas e proteção para os olhos. Qualquer
tarefa que exija o EPI deverá ser concluída com segurança e não deverá 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.
As instruções para evitar a propagação do COVID-19 e o distanciamento social adequado
devem ser publicadas na entrada do local de trabalho e em cada andar do local de trabalho se for
mais de um andar, nos banheiros, dentro de qualquer trailer de escritório, local de
armazenamento de equipamento. As instruções para a maneira adequada de lavagem das mãos
devem ser postadas em todas as pias.

“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 que não
seja um Local de Construção.
“DESINFETANTE PARA AS MÃOS” deve ser à base de álcool com pelo menos 60% de etanol
ou 70% de isopropanol.
“DESINFETADO” Significa limpo com um desinfetante doméstico aprovado pela EPA
consistindo em 5 colheres de sopa de alvejante por galão de água ou um produto contendo álcool
a 70%.
TODOS OS PANOS USADOS COM ALOCOOL DEVEM SER DESCARTADOS EM UMA

LIXEIRA DE METAL POR SER ALTAMENTE INFLAMÁVEL.

1- Todos os Canteiros de Obras Devem Seguir os Dois Padrões de Abaixo.
- Os trabalhadores devem viajar para o local de trabalho sozinhos em seus carros, de bicicleta ou
a pé.
- Todas as superfícies compartilhadas devem ser desinfetadas no final do dia, incluindo todas as
ferramentas, maçanetas, banheiros, portões, etc.
- O trabalhador sempre deve levar um alcool gel para as mãos.

2- Um limite máximo de dois trabalhadores poderão estar presentes na mesma area de trabalho,
incluindo: Jardineiros, carpinteiros etc...

Todos os canteiros de obras deve estar equipado com uma pia para lavagem das mãos
com água corrente, sabão , toalhas de papel montadas em um suporte ou em um dispensador e
uma lixeira. Esses ítens devem estar sempre presentes.
Cada trabalhador deve ter consigo um alcool gel quando possível.

Os canteiros de obras devem ter pelo menos um banheiro fixo ou portátil.

Os trabalhadores devem se manter a pelo menos dois metros de distância um do outro.
Projetos que requerem contato mais próximo não devem ser realizados, a menos que o
Equipamento de Segurança adequado seja usado.

Todo canteiro de obras deve ser postado com uma folha de entrada / saída de questionário de
bem-estar, que deve ser preenchida por cada trabalhador no local e registrada pelo supervisor do
local todos os dias em seu Relatório Diário, conforme descrito abaixo. Os trabalhadores em um
local de trabalho devem receber uma cópia do questionário e devem completá-lo verbalmente
com seu supervisor antes de iniciar o trabalho todos os dias que o supervisor registrará.

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, banheiros,
devem ser desinfetadas no final de cada dia. Um registro escrito de limpeza da área deve ser
mantido como parte do Relatório Diário.

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. ( Dois metros ) .
Os trabalhadores são fortemente aconselhados a levarem comida e bebida de suas casas para o
trabalho.

Os relatórios diários devem incluir:
- Nome da empresa, nome da pessoa encarregada, número de telefone e E-Mail para contato.
- Endereço do canteiro de obra e número da autorização de trabalho consedida pela cidade.
- Registro de limpeza, incluindo a data e hora de cada limpeza, quais itens foram limpos e o
nome do responsável pela limpeza.
- Cópia do questionário de condição de saúde diária de cada funcionário, confirmando que:
Não apresenta sintomas semelhantes aos de gripe, como congestão nasal, dor de garganta, dor no
corpo, náusea, vômito, diarréia, sinais de febre acima de 37.5 gráus.

