
Medidas adotadas para prevenção, 
controle e mitigação da doença.

Para colaboradores, 
fornecedores e clientes.

Measures adopted for prevention, 
control and mitigation of the disease.

For employees, suppliers 
and customer.

COM VOCÊ AGORA E NO FUTURO

BOAS PRÁTICAS EM TEMPOS DE COVID-19

WITH YOU NOW AND IN THE FUTURE

GOOD PRACTICES IN TIMES OF COVID-19



Passamos por tempos difíceis 
em todo o mundo com a pan-
demia da Covid-19. No Brasil, 
desde março de 2020 a rotina 
se transformou e para nós, do 

Terca, foi um momento de olhar nossos 
processos e cuidar daqueles que impor-
tam: colaboradores, fornecedores, clien-
tes e acionistas.

Criamos um comitê de crise e traça-
mos um plano de ação e protocolos para 
garantir, acima de tudo, um lugar seguro 
para todos. Segurança também daqueles 
que prestam serviço, dos que confiam no 
nosso trabalho e do nosso negócio. E os 
números de produtividade e qualidade 
atestam que conseguimos. 

Diariamente circulam mais de 500 pes-
soas pelas instalações do Terca para o aten-
dimento de mais de 200 clientes. Foi assim 
que, com muita cautela, seguimos à risca 
um planejamento para garantir que tudo 
funcionasse dentro das normalidades ne-
cessárias ao setor de logística para fazer 
com que o Brasil e o mundo não parem.

Foram milhares de reais investidos para 
esse novo “normal” do Terca, conforme 
descritos neste pequeno manual. Prote-
ção para o nosso e o seu negócio, para a 
nossa família Terca. 

P

UM LUGAR SEGURO PARA TODOS
A SAFE PLACE FOR EVERYONE

SIDEMAR LIMA ACOSTA
>> Diretor-superintendente do Terca - Cotia Armazéns Gerais S/A
>> Terca director-superintendent - Cotia Armazéns Gerais S/A

We are going through 
some hard  t imes 
worldwide with the 
Covid-19 pandemic. 
In Brazil, since March 

2020, the routine has changed, and for 
us at Terca, it was a moment turn our at-
tention at our processes and take care of 
those who matter the most: employees, 
suppliers, customers and shareholders.

We have created a crisis committee 
and prepared action plan and protocols 
to ensure, above all, a safe place for ev-
eryone. Safety also for those who pro-
vide services, those who trust our work 
and for our business. And the produc-
tivity and quality numbers show that we 
have made it. 

Daily, over 500 people move around 
Terca facilities to serve more than 200 cus-
tomers. That is how, with plenty caution, 
we have strictly followed a plan to ensure 
that everything worked within the normal-
ity necessary for the logistics segment-
to help Brazil and the world not to stop.

Thousands of Reais were invested in 
this new “normal” at Terca, as described 
in this small manual. For the protection 
of our business and for our Terca family. 

w
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Foram seis meses de intenso pla-
nejamento de implantação de 
uma rotina diferente no nosso 
ambiente de trabalho. Novos e 
antigos processos foram for-

matados, seguindo normativas de saúde 
internacionais, visando à segurança de 
todos os colaboradores, fornecedores e 
clientes do Terca. 

DA HIGIENE ATÉ A 
DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES
O Terca está instalado em uma área de 
530 mil metros quadrados que passa por 
um processo de desinfecção química a 
cada 10 dias. Desde as portarias de 
entrada de pessoas e de veículos, 
salas do setor administrativo e 

de reuniões, auditório, refeitórios e arma-
zéns até os transportes fretados, tudo é 
cuidadosamente higienizado com peró-
xido de hidrogênio, produto registrado e 
homologado pela Anvisa e recomenda-
do pela OMS para o combate à Covid-19.

As maçanetas, teclados, mouses e me-
sas são higienizados diariamente. E os 
vestiários e banheiros são desinfectados 
e abastecidos com sabonete líquido, ál-
cool 70 e toalhas descartáveis. Além dos 
dispensers de álcool nas paredes, o Terca 
adquiriu também dispensers com pedal.

Nas entradas do prédio administrativo, 
área administrativa dos armazéns e con-

domínios de clientes foram instala-
dos tapetes sanitizantes.  

Os bebedouros foram ade-

F

We had six months of in-
tense planning to imple-
ment a different routine 
in our work environment. 
New processes were for-

matted, following international health nor-
mative, aiming at the safety of all employ-
ees, suppliers and customers of Terca. 

FROM HYGIENE TO SANITIZATION 
OF ENVIRONMENTS
Terca is installed in an area of 530 
thousand square meters (approx. 5,7 
million square feet) that go through a 
process of chemical sanitization every 
10 days. From the entry gates for people 
and vehicles, offices in the administra-
tive department, meeting rooms, audito-
rium, cafeteria and warehouses to char-
tered transportation, everything is care-
fully sanitized with hydrogen peroxide, a 
product registered and approved by An-
visa and recommended by the WHO to 
prevent Covid-19.

Doorknobs, keyboards, mouse and desks 
are sanitized daily. And the changing room 
and bathrooms are sanitized and stocked 
with liquid soap, 70% alcohol and dispos-
able towels.  In addition to alcohol dispens-
es on the walls, Terca has also acquired dis-
pensers with pedals.

Sanitary mats were installed at the en-
trances of the administrative building, the 
administrative area of warehouses and cus-
tomer condominiums.  

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVENTIVE MEASURES

NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO

OUR WORK ENVIRONMENT

W
DIÁLOGOS DIÁRIOS

REFEITÓRIOS

BANHEIROS

DISPENSERS DE 
ÁLCOOL EM GEL

DISPENSERS
E AVISOS

TAPETES 
SANITIZANTES
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quados, trocando-se os jatos inclinados 
por torneiras.

Foram instalados novos lavatórios com 
sabonete líquido em toda a área operacio-
nal, facilitando o acesso e melhorando a 
condição para o colaborador, fornecedor 
e caminhoneiro fazer assepsia das mãos.

VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES
A recomendação é a ventilação dos am-
bientes, com portas e jane-
las abertas. Em locais que 
necessitam de climati-
zação, a regra é clara: 
portas abertas para evi-
tar a recirculação do ar.

REUNIÕES E TREINAMENTOS
A utilização das salas de reuniões e/ou 
auditórios do Terca só é liberada median-
te o cumprimento das exigências defini-
das, como o uso de máscaras, higieniza-
ção das mãos e distanciamento mínimo 
de 1 metro. A orientação é de que as reu-
niões e/ou treinamentos sejam preferen-
cialmente virtuais. 

REFEITÓRIO
Com a circulação de mais de 300 colabo-
radores e fornecedores, o Terca fez inú-

meras alterações no refeitó-
rio, como: desinfecção de me-
sas, bancadas e cadeiras diariamente; 
distanciamento das mesas; oferecimen-
to de marmitex e de utensílios descar-
táveis e embalados individualmente; la-
vatórios e orientações de prevenção da 
doença ao longo do espaço. A sala de jo-
gos foi interditada.

TRANSPORTE FRETADO
Todos os ônibus fretados do Terca, que 
transportam 40 colaboradores cada por 
viagem, passam diariamente por higieni-
zação, incluindo janelas, escadas, cadeiras, 
volante, corrimãos, balaústres, alças e su-
perfícies de contatos. Os motoristas utilizam 
máscaras e álcool em gel 70, assim como 
é exigido o uso de máscaras por parte dos 
passageiros. Foram instalados também dis-
pensers de álcool na entrada dos veículos 
e placas indicativas para o uso obrigatório 
da máscara durante todo o trajeto.

DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO
As áreas administrativa e de atendimento 
foram equipadas com divisórias em acrí-
lico como forma de assegurar um espa-
ço seguro, mantendo distanciamento in-
terno dos colaboradores.

The water dispensers were adjusted, re-
placing the tilted jets with taps.

New washbasins with liquid soap were 
installed throughout the operational area, 
facilitating access and improving the con-
dition for the employee, supplier and truck 
driver to wash their hands.

VENTILATION OF THE ENVIRONMENTS
The recommendation is to ventilate the 
rooms, with open doors and windows. In 
places that need air conditioning, the rule is 
clear: doors open to prevent air recirculation.

MEETINGS AND TRAININGS
The use of Terca's meeting rooms and/or 
auditoriums is only allowed upon compli-
ance with the defined requirements, such 
as the use of masks, hand sanitization and 
a minimum distance of 1 meter (3 feet). The 
recommendation is that the meetings and/
or training are preferably virtual. 

CAFETERIA
With the circulation of more than 
300 employees and suppliers, 
Terca made numerous changes 

to the cafeteria, such as disinfecting tables, 
counter tops and chairs daily; distancing of 
tables; take out option and disposable and 
individually wrapped utensils; lavatories 
and disease prevention guidelines through-
out space. The game room was closed.

CHARTERED TRANSPORT
All Terca charter buses, which 
transport 40 employees each 
per trip, undergo daily sanitiz-
ing, including windows, steps, 
seats, steering wheel, handrails, 
balusters, handles and contact surfaces. 
Drivers use masks and 70% gel alcohol, just 
as passengers are required to wear masks. 
Alcohol dispensers were also installed at 
the entrance of vehicles and signs indicat-
ing the mandatory use of the mask during 
the entire trip.

ACRYLIC PARTITIONS
The administrative and service areas were 

equipped with acrylic partitions as a 
way to ensure a safe space, main-
taining internal distance from 
employees.

LAVATÓRIOS REFEITÓRIOS

DIVISÓRIAS ACRÍLICO ÔNIBUS FRETADOS
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 
A campanha de vacinação do Terca resultou em 279 doses aplicadas, no 
período de 07 a 14 de maio, em motoristas, caminhoneiros, ajudantes, co-
laboradores e terceirizados. 

DIÁLOGOS DIÁRIOS
Mais de 100 colaboradores participam do Diálogo Diário de Segurança 
(DDS), uma ação realizada diariamente nas áreas operacionais e eventual-
mente nas administrativas e executada pelo setor de Segurança do Trabalho. 

Nos últimos meses, a atenção foi redobrada com o tema Covid-19, abor-
dando palestras rápidas sobre prevenção, cuidados diários, 
cuidado com a família, etc. Outros assuntos envol-
vem a movimentação de equipamentos e pessoas 
no Terca, ginástica laboral e atividades rotinei-
ras na empresa.

SAÚDE DOS COLABORADORES
O Terca distribuiu centenas de kits com seis 
máscaras e face shields aos seus colaboradores.

VACCINATION CAMPAIGN - INFLUENZA 
Terca's vaccination campaign resulted in 279 dos-
es applied, from May 7 to 14, in drivers, truck drivers, 
helpers, employees and contractors. 

DAILY DIALOGUES
More than 100 employees participate in the Daily Dialogue on Safety (DDS), 
an action carried out daily in the operational and eventually administrative ar-
eas and performed by the Occupational Safety sector. 

In recent months, attention has been heightened with the Covid-19 theme, 
covering quick lectures on prevention, daily care, family care, etc. Other mat-
ters involve the movement of equipment and people at Terca, labor gymnas-
tics and routine activities at the company.

EMPLOYEES’ HEALTH
Terca distributed hundreds of kits with six masks and face shields to its em-
ployees.

E MAIS...
AND MORE...

REUNIÕES E TREINAMENTOS ÔNIBUS FRETADOS COM DISPENSER

DIÁLOGOS DIÁRIOS 
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ACCESS PROTOCOLS

>> FOR PEDESTRIANS (GATES AD AND AG)
Before searching, the surveillance performs 
the following procedures:
>> 70% alcohol on their hands;
>> Temperature measurement/
>>  Checklist for checking symptoms 
with questions.

>>  DRIVERS AND TRANSPORTERS 
(AD AND AG SCALE/SCHEDULING)

Before vehicle searching, Terca adopts the 
following procedures:
>> Temperature measurement;
>>  Checklist for checking symptoms with 
questions.

HOME OFFICE OR RISK GROUP
Employees in the home office regime or on 
leave for being in the risk group should con-
tact the Human Resources sector, if they 
have symptoms of Covid-19.

Foi criado um protocolo de con-
duta em todas as áreas de aces-
so – tanto as portarias para pe-
destres como as de transportes, 
para identificação imediata de 

possíveis portadores do vírus. As medidas, 
como aferição de temperatura e checklist, 
foram colocadas em prática desde o iní-
cio da pandemia.

AFASTAMENTO

PELO GRUPO DE RISCO

Vinte colaboradores, por fazerem parte do 
Grupo de Risco, foram afastados de suas 
atividades, com acompanhamento periódi-
co do setor de Recursos Humanos. Foram 
considerados do grupo: os que têm acima 
de 60 anos, os portadores de cardiopatias 
graves ou descompensadas, aqueles que 
apresentam pneumopatias graves ou des-
compensadas, imunodeprimidos, doentes 
renais crônicos em estágio avançado, dia-
béticos e gestantes de alto risco.

POR IDENTIFICAÇÃO

Se identificado sintoma gripal ou de febre, 
mediante aplicação de checklist, o Terca 
adota uma série de medidas. Os colabo-
radores são encaminhados ao setor de 
RH para triagem e orientação para enca-
minhamento médico via plano de saúde, 

enquanto que terceirizados, prestadores e 
trabalhadores avulsos com sintomas pas-
sam por triagem e comunicação feita ao 
fornecedor. Já no caso de clientes, despa-
chantes, transportadores, ajudantes e visi-
tantes, não é permitida a entrada nas de-
pendências da empresa.

PROTOCOLO DE ACESSOS

>> DE PEDESTRES (PORTARIAS AD E AG)

Antes da revista, a vigilância realiza os 
procedimentos:
>> Álcool 70 nas mãos;
>> Aferição de temperatura;
>>  Checklist de verificação de sintomas 
com questionamentos.

>>  MOTORISTAS E TRANSPORTADORES 
(BALANÇA/AGENDAMENTO AD E AG)

Antes da revista do veículo, o Terca ado-
ta os procedimentos:
>> Aferição de temperatura;
>>   Checklist de verificação de sintomas 
com questionamentos.

HOME OFFICE OU GRUPO DE RISCO

Colaboradores em regime home office ou 
afastados por pertencer ao grupo de ris-
co devem entrar em contato com o setor 
de Recursos Humanos, caso apresentem 
sintomas da Covid-19.

F A conduct protocol was created in all areas of access - both pe-
destrian and transport entranc-
es - for immediate identification 
of possible carriers of the virus. 

The measures, such as temperature measure-
ment and checklist, have been put into prac-
tice since the beginning of the pandemic.

LEAVES 

RISK GROUP
Twenty employees, since they were includ-
ed in the Risk Group, were released from 
their activities, with periodic monitoring by 
the Human Resources sector. The group in-
cluded those over 60 years old, those with 
severe or decompensated heart disease, 
those with severe or decompensated lung 
diseases, immunocompromised patients, 
advanced renal failure patients, diabetics 
and high-risk pregnant women.

IDENTIFICATION
If flu-like symptoms or fever are identified, 
by applying a checklist, Terca adopts a se-
ries of measures. Employees are referred to 
the HR sector for screening and guidance for 
medical referral via health insurance, while 
outsourced workers, providers and individu-
al workers with symptoms undergo screen-
ing and communication is made to the sup-
plier. In the case of customers, dispatchers, 
transporters, helpers and visitors, entry is 
not permitted on the company's premises.

A
CONDUCT PROTOCOL 

EMPLOYEES, ACCESS AND PREVENTION

AFERIÇÃO NA ENTRADA

ÁLCOOL GEL 
E AVISOS

PROTOCOLO 
DE CONDUTA 
COLABORADORES, ACESSO E PREVENÇÃO
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O Terca criou no início da pandemia um comitê de 
crise, que ficou responsá-
vel pelo desenvolvimento 
das ações a serem imple-

mentadas pela empresa durante o perío-

do de pandemia. São mais de 50 ações 
em andamento, visando à melhoria ope-
racional e gerencial da empresa no mo-
mento atual. Os grupos se reúnem dia-
riamente para avaliar o desempenho 
das atividades.

NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES
Foram seis meses de intensas negociações 
com mais de 150 fornecedores e presta-
dores de serviços do Terca, visando à re-
dução de custos sem impactos na dinâ-
mica operacional da empresa. A medida 
tem como objetivo manter a saúde finan-
ceira e econômica nos cenários de curto, 
médio e longo prazos.

AFASTAMENTO OU REGIME E HOME OFFICE
Durante a pandemia, o Terca afastou 20 co-
laboradores por fazerem parte do Grupo de 
Risco (conforme página 10); outros 50 fun-
cionários trabalham no regime de home of-
fice (integral ou em escala de revezamen-
to), seguindo as orientações determinadas 
pelo setor de Recursos Humanos, contri-
buindo para o distanciamento social. Além 
disso, eventos e viagens foram suspensos.

ACOMPANHAMENTO 
DE LEIS E COMPLIANCE
Uma equipe é responsável diariamen-
te por monitorar todas as leis, decretos 
e portarias publicados nas três esferas 
governamentais, que impactam direta-
mente o negócio e o funcionamento do 
Terca. Além disso, ações são aplicadas 
constantemente para manter o cumpri-
mento da Política de Compliance.

INDICADORES 
Assim como feito anteriormente à pan-
demia da Covid-19, semanalmente são 
computados os indicadores do Terca, 
que avaliam controle de qualidade, pes-
quisa de satisfação, resumo 
da movimentação e desem-
penho operacional em di-
versos setores da empresa. 

T erca has created a crisis 
committee at the beginning 
of the pandemic, which has 
been responsible for devel-
oping the actions to be im-

plemented by the company during the 

pandemic period. There are more than 
50 actions in progress, aiming at the op-
erational and managerial improvement 
of the company at the present time. The 
groups meet daily to assess the perfor-
mance of activities.

CRIAÇÃO DE

COMITÊ
COMMITTEE

CREATION

GRUPO DE DECISÃO
>> Sidemar Acosta
>> Wanderley Malavazi
>> Welvison Malfer
>> Marlon Rios

>> Diego Dutra
>> Diego Matos
>> Rosiane Marchesi
>> Fabio Lucio Ladislau
>> Ezer Siqueira

>> Nathalia Ursula
>> Sarah Bartels
>> Ednaldo Avelino
>> Erica Ventura
>> Edney Vale

GRUPO DE ANÁLISE E APOIO DECISION GROUP
>> Sidemar Acosta
>> Wanderley Malavazi
>> Welvison Malfer
>> Marlon Rios

>> Diego Dutra
>> Diego Matos
>> Rosiane Marchesi
>> Fabio Lucio Ladislau
>> Ezer Siqueira

>> Nathalia Ursula
>> Sarah Bartels
>> Ednaldo Avelino
>> Erica Ventura
>> Edney Vale

ANALYSIS AND SUPPORT GROUP

NEGOTIATION WITH SUPPLIERS
There were six months of intense negotia-
tions with more than 150 suppliers and ser-
vice providers of Terca, aiming to reduce 
costs without impacting the company's op-
erational dynamics. The measure aims to 
maintain financial and economic health in 
the short, medium- and long-term scenarios.

LEAVE OR HOME OFFICE REGIME
During the pandemic, Terca released 20 
employees for being part of the Risk Group 
(see page 10); another 50 employees work 
in the home office regime (full or on a re-
lay scale), following the guidelines deter-
mined by the Human Resources sector, 
contributing to social distancing. In ad-
dition, events and trips were suspended.

MONITORING OF 
LAWS AND COMPLIANCE
A team is responsible daily for monitoring 
all laws, decrees and ordinances published 
in the three governmental spheres, which 
directly impact Terca's business and op-
eration. In addition, actions are constantly 
applied to maintain compliance with the 
Compliance Policy.

INDICATORS 
As was done before the Covid-19 pandem-
ic, Terca's indicators are computed week-
ly, which assess quality control, 
satisfaction survey, summary of 
operations and operational 
performance in various sec-
tors of the company. 

O T
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CONDUTA TERCA CONDUCT TERCA
Após realização da triagem, o colaborador será classificado conforme a tabela abaixo: After conducting the screening, the employee will be classified according to the table below:

>> �Teste�positivo
>>  Com�síndrome�
gripal�ou�
respiratória�
aguda�grave,�
sem�teste�
laboratorial,�e�
que�teve�contato�
nos�últimos�sete�
dias�com�caso�
confirmado.

>> �Assintomático�que�teve�contato�com�
caso�confirmado�–�dois�dias�antes�e�
14�dias�após�início�dos�sinais�-�ou�com�
confirmação�laboratorial,�e�que�foi�exposto�
às�seguintes�situações:�contato�por�
mais�de�15�minutos�a�menos�de�1�metro�
de�distância;�compartilhar�o�mesmo�
ambiente�domiciliar�com�profissional�de�
saúde�ou�pessoa�que�cuide�diretamente�
de�um�caso�de�Covid-19�ou�trabalhador�
de�laboratório�que�manipule�amostras�da�
doença�sem�a�proteção�recomendada.

>>  Quem�reside�com�caso�confirmado
>>  Afastamento�imediato�por�14�
dias�com�apresentação�de�
documento�comprobatório.

>>  Assintomático�que�teve�contato�com�caso�
suspeito�–�dois�dias�antes�e�14�dias�após�início�
dos�sinais�-�ou�com�confirmação�laboratorial,�
e�que�foi�exposto�às�seguintes�situações:�
contato�por�mais�de�15�minutos�a�menos�de�
1�metro�de�distância;�compartilhar�o�mesmo�
ambiente�domiciliar�com�profissional�de�
saúde�ou�pessoa�que�cuide�diretamente�
de�um�caso�de�Covid-19�ou�trabalhador�
de�laboratório�que�manipule�amostras�da�
doença�sem�a�proteção�recomendada.

>>  Com�quadro�
respiratório�
agudo�com�
um�ou�mais�
dos�sintomas�
da�doença.

>>  Retorno�
antecipado�
Com�exame�
laboratorial�
que�descarte�
a�doença.�

>>  Retorno�após�
sete�dias,�caso�
assintomático.

>>  Afastamento�
imediato�por�
14�dias.�

CASO�
CONFIRMADO

CASO�
SUSPEITO

CONTATO�COM�CASO�SUSPEITO

CONTATO�COM�CASO�CONFIRMADO

PROTOCOLO

>> �Afastamento�imediato�por�7�dias.

PROTOCOLO

PROTOCOLO PROTOCOLO

>>  Positive�test�
>>  With�severe�flu�
or�respiratory�
syndrome,�
without�
laboratory�test,�
and�who�had�
contact�with�
a�confirmed�
case�in�the�last�
seven�days.

>>  �Asymptomatic�who�had�contact�with�a�
confirmed�case�-�two�days�before�and�14�days�
after�the�onset�of�signs�-�or�with�laboratory�
confirmation,�and�who�was�exposed�to�
the�following�situations:�contact�for�more�
than�15�minutes�less�than�1�meter�away;�
share�the�same�home�environment�with�a�
health�professional�or�person�who�directly�
takes�care�of�a�Covid-19�case�or�laboratory�
worker�who�handles�samples�of�the�disease�
without�the�recommended�protection.

>>  Those�who�live�with�a�
confirmed�case�must�leave�
their�on-site�activities�for�14�
days,�with�the�presentation�
of�a�supporting�document.

>>  �Asymptomatic�who�had�contact�with�a�
suspected�case�-�two�days�before�and�14�days�
after�the�onset�of�signs�-�or�with�laboratory�
confirmation,�and�who�was�exposed�to�
the�following�situations:�contact�for�more�
than�15�minutes�less�than�1�meter�away;�
share�the�same�home�environment�with�a�
health�professional�or�person�who�directly�
takes�care�of�a�Covid-19�case�or�laboratory�
worker�who�handles�samples�of�the�disease�
without�the�recommended�protection.

>>��With�an�acute�
respiratory�
condition�with�
one�or�more�of�
the�symptoms�
of�the�disease.

>>��With�laboratory�
test�that�dismisses�
the�disease.�

>>��Return�after�
seven�days,�
asymptomatic�
case.

>>  Immediate��
leave�for�
14�days.

CASE�
CONFIRMED

SUSPECTED�
CASE

CONTACT�WITH�SUSPECTED�CASE�

CONTACT�WITH�CASE�CONFIRMED

PROTOCOL

>>  Immediate�leave�for�7�days.

PROTOCOL

PROTOCOL PROTOCOL
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OTerca disponibiliza o teste 
rápido de Covid-19 para co-
laboradores em casos clas-
sificados como confirma-
do, suspeito ou contato com 

caso suspeito.  O procedimento é feito an-
tes de os afastados retornarem ao trabalho. 

O teste é realizado por uma farmacêuti-
ca responsável, em local reservado e com 
o uso de EPIs adequados. O colaborador 
assina um termo de consentimento e uma 
declaração de teste farmacêutico. 

Em caso positivo, o colaborador é en-
caminhado para uma unidade de saúde, 
conforme exigências dos órgãos de saúde. 
Em caso negativo, ele retorna à empresa.

O
T erca makes the Covid-19 rapid 

test available to employees in 
cases classified as confirmed, 
suspicious, or contact with a 
suspected case. The procedure 

is done before those on leave return to work. 
The test is carried out by a responsible 

pharmacist, in a reserved place and with 
the use of suitable PPE. The employee signs 
a consent form and a pharmaceutical test 
declaration. 

If the test is positive, the employee is re-
ferred to a healthcare unit, as required by 
health agencies. If the test is negative, they 
return to the company.

SINDIEX-SINCADES PROTOCOL
Terca adhered to the Sindiex-Sincades 
Covid-19 Protocol, which offers a special-
ized clinic for exclusive care of employees 
suspected of having the disease and also 
a laboratory for applying mass tests , aim-
ing at obtaining an immunological control 
of employees, safety in the workplace and 
reducing the risk of contamination/prolif-
eration of the virus. 

TESTE RÁPIDO

RAPID TEST 

PARA A COVID-19

FOR COVID-19

T

PROTOCOLO SINDIEX-SINCADES
O Terca aderiu ao Protocolo Sindiex-Sinca-
des Covid-19, que oferece uma clínica es-
pecializada de atendimento exclusivo aos 
colaboradores com suspeita da doença e 
também um laboratório para aplicação de 
teste em massa, visando obter um contro-
le imunológico dos funcionários, seguran-
ça no local de trabalho e redução do ris-
co de contaminação/proliferação do vírus. 
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Covid-19 is a disease caused by 
the SARS-CoV-2 coronavirus, 
which has a clinical condition 
ranging from asymptomatic in-
fections to severe respiratory 

conditions. According to the World Health 
Organization (WHO), about 80% of patients 
may be asymptomatic, while 20% of cases re-
quire hospital care because they have difficul-
ty breathing; of these, around 5% may need 
support for the treatment of respiratory failure.

HOW CAN I BE CONTAMINATED?
Transmission occurs from one infected 
person to another or through close con-
tact through:
>> Touch or hand shake.
>> Saliva droplets.
>> Sneeze.
>> Cough.
>> Catarrh.
>>  Contaminated objects or surfaces, such 
as cell phones, desks, door handles, toys, 
keyboards, etc.

SYMPTOMS
>> Cough
>> Fever
>> Difficulty breathing
>> Coryza
>> Sore throat
>>  Loss of smell and taste

HOW TO PREVENT?
Wash your hands frequently up to the 
wrists, from 40 to 60 seconds, with soap 
and water. If that is not possible, use 70% 
gel alcohol.
>>  When coughing or sneezing, cover your 
nose and mouth with a handkerchief or 
your arm, not your hands.

>>  Keep a minimum distance of about 2 
meters (6 feet) from anyone coughing 
or sneezing.

>>  Avoid touching your eyes, nose and 
mouth with your hands without first 
washing them.

>>  When touching any surface, always wash 
your hands.

>>  Avoid hugs, kisses and handshakes.
>>  Frequently sanitize children's cell phones 
and toys, as well as purses, wallets, bags 
and any utensils you have used when 
leaving the house.

>>  Do not share personal items, such as cut-
lery, towels, plates, glasses, cell phones 
and tablets.

>>  Keep environments clean and well-ven-
tilated. 

>>  Leave the house only if necessary.
>>  Always wear mask when leaving the 
house. It is mandatory.

O QUE É A COVID-19? 
WHAT IS COVID-19? 

CA Covid-19 é uma doença cau-
sada pelo coronavírus SAR-
S-CoV-2, que apresenta uma 
condição clínica que varia 
de infecções assintomáticas 

a quadros respiratórios graves. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
cerca de 80% dos pacientes podem ser 
assintomáticos, enquanto que 20% dos 
casos requerem atendimento hospitalar 
por apresentarem dificuldade respiratória; 
destes, em torno de 5% podem necessi-
tar de suporte para o tratamento de insu-
ficiência respiratória.

COMO POSSO ME CONTAMINAR?
A transmissão acontece de uma pessoa 
infectada para outra ou por contato pró-
ximo por meio de:
>> Toque ou aperto de mão.
>> Gotículas de saliva.
>> Espirro.
>> Tosse.
>> Catarro.
>>  Objetos ou superfícies contaminadas, 
como celulares, mesas, maçanetas, brin-
quedos, teclados de computador etc.

SINTOMAS
>> Tosse
>> Febre
>> Dificuldade de respirar
>> Coriza

>> Dor de garganta
>> Perda de olfato e paladar

COMO SE PREVENIR?
>>  Lave com frequência as 
mãos até a altura dos 
punhos, de 40 a 60 se-
gundos, com água e sabão. 
Caso não seja possível, use álcool 
em gel 70%.

>>  Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca 
com lenço ou com o braço, e não com 
as mãos.

>>  Mantenha uma distância mínima de cer-
ca de 2 metros de qualquer pessoa tos-
sindo ou espirrando.

>>  Evite tocar olhos, nariz e boca com as 
mãos sem antes lavá-las.

>>  Ao tocar qualquer superfície, lave sem-
pre as mãos.

>>  Evite abraços, beijos e apertos de mãos.
>>  Higienize com frequência o celular e os 
brinquedos das crianças, além de bol-
sas, carteiras, sacolas e qualquer uten-
sílio que usou ao sair de casa.

>>  Não compartilhe objetos de uso pes-
soal, como talheres, toalhas, pratos, co-
pos, celulares e tablets.

>>  Mantenha os ambientes limpos e bem 
ventilados. 

>>  Saia de casa somente se necessário.
>>  Use máscara sempre que sair de casa. 
É obrigatório.

A
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Wet�your�hands�
well�with�water,�
without�dropping�
water�on�the�floor.

Apply�the�soap�
to�cover�all��
surfaces�of�
�the�hands.

Rub�your
palms
together.

Right�palm�on�the�
left�back,�with�

fingers�interlaced�
and�vice-versa.

Palm�to�palm�
with�fingers�
interlaced.

Back�of�fingers�
on�opposite�
palms�with�

fingers�interlaced.

Rub�the�left�thumb�in�
a�rotating�direction,�
interlacing�in�the�right�
palm�and�vice-versa.��

Rotate�the�fingers�of�
your�right�hand�back�
and�forth�across�your�
left�palm�and�vice�versa.

Rinse�your�hands�
well�with�water,�
without�dropping�
water�on�the�floor.

Dry�your�hands�
with�disposable�
paper�towels.

Use�the�paper�towel�to�
turn�off�the�tap�and�then�
throw�it�in�the�trash.

Now�your��
hands�are�

clean�and�safe.

INSTRUÇÕES
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

INSTRUCTIONS
SANITIZATION OF HANDS 

Molhe�bem�as��
mãos�com�água,�
sem�deixar�cair�
água�no�chão.

Aplique�o��
sabonete�para��
cobrir�todas�as�

superfícies�das�mãos.

Esfregue�as�
palmas�das��
mãos�uma�
na�outra.

Palma�da�mão�direita�no�
dorso�da�esquerda,�com�
os�dedos�entrelaçados�

e�vice-versa.

Palma�com�
�palma�

com�dedos�
entrelaçados.

Parte�de�trás�
dos�dedos�nas�
palmas�opostas�
com�os�dedos�
entrelaçados.

Esfregue�o�polegar�
esquerdo�em�sentido�
rotativo,�entrelaçando�
na�palma�direita�
e�vice-versa.�

Esfregue�rotativamente�
para�trás�e�para�frente�
os�dedos�da�mão�direita�

na�palma�da�mão�
esquerda�e�vice-versa.

Enxague�as��
mãos�com�água,�
sem�deixar�cair�
água�no�chão.

Seque�as��
mãos�com��
papel-toalha�
descartável.

Utilize�o�papel-
toalha�para�fechar�a�
torneira�e,�em�seguida,�

jogue-o�no�lixo.

Agora�suas��
mãos�estão��

limpas�e�seguras.
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É obrigatório o uso permanente da 
máscara em todas as dependências 
da empresa.

Em caso de identificação do não 
uso, a pessoa será advertida. Caso 
persista, poderá ser solicitada sua re-
tirada da empresa nos termos da Lei.

Máscaras cirúrgicas e de tecido 
podem ser utilizadas desde que con-
feccionadas conforme as recomenda-
ções do Ministério da Saúde.

Para locais com risco de poei-
ra, deve ser utilizada máscara PFF2, 
disponibilizada pela Segurança do 
Trabalho. 

As máscaras devem ser substi-
tuídas, no mínimo, a cada 3 horas ou 
quando estiverem sujas ou úmidas.

É obrigatório o uso do protetor fa-
cial para aqueles que estão diretamen-
te em contato com o público, princi-
palmente externo. O protetor deve 
ser utilizado junto com a máscara. 

MÁSCARAS 
E FACE SHIELD

MASKS
 AND FACE SHIELD
Permanent use of the mask is manda-
tory at all company premises.

In case of identification of non-
use, the person will be warned. If 
they persist, they may be required to 
leave the company under the terms 
of the Law.

Surgical and fabric masks can be 
used as long as they are made ac-
cording to the recommendations of 

the Ministry of Health.
For places with risk of dust, 
a PFF2 mask, provided by 
Workplace Safety, must 
be used. 

Masks should be re-
placed at least every 3 
hours or when they are 
dirty or damp.

It is mandatory to use 
the face shield for those 
who are directly in contact 

with the public, especially 
external. The protector must 

be used together with the mask. 
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COM VOCÊ AGORA E NO FUTURO
WITH YOU NOW AND IN THE FUTURE

www.terca.com.br comercial@terca.com.br


