
Um  guia passo-a-passo para
SEGURAMENTE abrir sua empresa

O caminho para a

Reabertura
durante a pandemia de COVID-19
trazido para você por:

Tenha certeza que eles estejam fazendo suas partes para manterem-se seguros.
Existem algumas maneiras de se fazer isso:

• Distribua questionários de bem-estar – histórico de viagens, qualquer enfermidade
recente

• Certifique-se que que sejam checados os sintomas assim que cheguem:

— Febre de 38.0°C ou mais alta /Resfriados

— Dore de garganta

— Tosse

— Dificuldade ao respirar /Falta de ar

— Perda de olfato e/ou paladar

• Providencie EPI a todos os colaboradores

1. Preparando os Colaboradores

2. Preparando as instalações
Existem diversas maneiras de fazer com que o ambiente de trabalho seja mais sanitizado: 

• Pratique disntanciamento social seguro, alertando os colaboradores  para manterem-se a 2m de

distância todo o tempo.

• Coloque sinalizações ou instale marcações no chão para guiar o distanciamento social

• Não utilze as salas de runião, utilize plataformas digitais e realize chamadas de videoconferência

• Promova que todos lavem as mãos frequentemente e cuidadosamente

• Alterne os horários de almoço e das pausas para evitar aglomerações

• Coloque barreiras de plástico, acrílico ou outros materias entre as baias aonde os colabo-

radoes estejam trabalhando com distâncias menores de 2m um dos outros

• Implemente horários e locais de trabalho flexíveis quando possível, ex. trabalho remoto

• Limite a capacidade de lotação do ambiente de trabalho

• Frequentemente desinfete áreas comuns e itens que sejam muito tocados

3. Detecte, Desinfete, Abrande

certificando-se que estejam seguindo os procedimentos que evitem contaminação 

dos que não possam ser limpos ou desinfetados, isole e monitore o local por diversos 

dias. Quando interagindo com algum objeto nesta área, utilize proteção pessoal

4. Os Benefícios da Aferição de Temperatura
Afim de melhorar seus protocolos de segurança, recomendamos a instalação do sistema de imagem 
térmica vIRalert 3 para monitorar a temperatura de toda sua equipe. Este seguro e preciso sistema é 
fácil de instalar e mais fácil ainda para operar. Ele provém uma leitura de temperatura simples e sem 
contato, sem sacrificar os padrões de distanciamento social, ao contrário dos sensores IR portáteis.

5. Aferição de Temperatura Segura, Precisa e Confiável

O PROCESSO É SIMPLES:

• Instale o vIRalert 3 a ao menos 2 metros de distância  de qualquer entrada de seu negócio

• Organize uma fila de entrada para seus colaboradores de maneira segura

• Escaneie cada funcionário (remova máscaras e óculos, deixando os cabelos para trás)

• Em 2 segundos, obtenha uma medição de temperatura precisa

• Determine o procedimento a ser tomado para colaboradores cuja temperatura seja maior que
38.0°C

COMO FUNCIONA:

• As imagens térmicas não intrusivas do vIRalert 3 provêm uma leitura instantânea e
fornecem indicadores visuais e auditivos para rapidamente alertar qualquer perigo

• A tela vai mudar de cor dependendo da temperatura: verde para OK, vermelho para o alarme

FÁCIL INSTALAÇÃO:

O vIRalert 3 pode se conectar tanto a um laptop quanto a um PC, permitindo uma simples e 

rápida instalação que pode ser facilmente ajustada

O software do vIRalert 3 foi desenvolvido para operar assim que iniciado e propositalmente 

programado para rapidamente comunicar qualquer pontencial ameaça de saúde. A fonte de 

calibração fixa é definida a 38°C para uma precisão/establidade combinada de ±0.2°C

PRECISA

• Fonte de calibraçao fixa assegura fiabilidade

• Amparada por mais de 70 anos de experiência
industrial

• Detecção automática de rosto para melhores
pontos de monitoramento

•

SEGURA

• Câmera de monitoramento de temperatura sem contato

• Imediatamente detecta temperatura de pele elevada

• Escaneia há distância, de acordo com requisitos de saúde

SIMPLES

• Controles intuitivos

• Configurações de alarme sonoro

• Opção de operação automatizada

Se quiser  aprender mais sobre o vIRalert, visite ecil.com.br 
ou envie um e-mail para instrumentacao@ecil.com.br

OK ALAR
M!

Agora que estamos recomeçando a retornar parar o trabalho, segurança é a principal 
prioridade. Todos nós temos a responsabilidade de assegurar que sigamos os 
protocolos e estejamos vigilantes na luta contra o COVID-19. Para ajudar a ter a certeza 
que nossos negócios estejam devidamente preparados, a AMETEK Land e a Ecil 
prepararam algumas dicas quanto ao que devemos considerar antes de reabrir as portas.

De acordo com orientações oficiais, caso haja algum caso confirmado em suas instalações:
• Envie o colaborador para a casa imediatamente e o oriente que busque cuidados médicos

• Contate autoridades de saúde/orgãos do governo locais e siga todas as recomendações

• Conduza um rastreamento daqueles que tiveram contato com o colaborador em questão,

• Informe aos outros colaboradores sem identificar o(s) contaminado(s)

• Caso haja algum objeto ou área em suas instalações que também possam estar contamina-

2m

http://www.landviralert.com
www.ecil.com.br
https://ecil.com.br/instrumentacao/viralert-3
mailto:instrumentacao@ecil.com.br
https://www.ametek-land.com



