COVID-19 (CORONAVÍRUS)
PRÁTICAS ADOTADAS NOS FRIGORÍFICOS
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), reafirmando seu compromisso
com o bem-estar da população, a preocupação com a saúde dos trabalhadores do
setor, a sustentabilidade da cadeia produtiva e com a segurança alimentar, vem
reforçar às suas associadas a relevância de acatarem as recomendações da
Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde,
para a contenção da pandemia de Covid-19
(disponível em https://coronavirus.saude.gov.br/).
Neste sentido, vale destacar que, antes mesmo do início da adoção da quarentena
em vários estados de todo o país, as empresas associadas adotaram medidas
preventivas necessárias para proteger e prevenir, ao máximo, o risco nas unidades
de produção.
Lembramos, ainda, que as empresas reforçaram todos os cuidados recomendados
pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde – grande parte
destes cuidados já eram rotina, como os cuidados que seguem abaixo:
Higiene dos funcionários:
Todos os funcionários da indústria utilizam uniformes (calça, jaleco e touca com
cores determinadas pelas funções que exercem) que são trocados e higienizados
diariamente e botas que são higienizadas todas as vezes que os colaboradores
entram na produção ou sempre que necessário.

Barreiras sanitárias:
As mãos dos colaboradores são higienizadas sempre na entrada e saída do setor
produtivo, ou ainda quando houver contato com superfícies e/ou produtos que
possam causar algum tipo de contaminação.

As botas utilizadas pelos colaboradores são higienizadas toda vez que os
colaboradores entram na produção. Os lavadores de mãos e botas são mantidos
sempre limpos, com água e detergente adequado. Os procedimentos de
higienização das mãos e botas é divulgado através de placas informativas fixadas no
hall de entrada do setor de produção.

Higiene das instalações:
O frigorífico fornece instalações adequadas e suficientes para lavagem das mãos no
acesso à produção e em outros pontos apropriados dentro das áreas de produção,
sendo as entradas de cada setor providas de barreiras sanitárias que possuem
lavatórios de mãos com operação não manual (torneiras acionadas por pedal)

Inspeção dos cuidados:
Na entrada de cada turno e intervalos de produção a equipe da garantia da
qualidade realiza inspeções nas barreiras sanitárias com o intuito de checar se as
normas estão sendo seguidas corretamente.

Ao entrar no setor cada colaborador recebe um par de luvas higienizadas. Os
aventais e mangotes são entregues no início da produção e são descartados nas
paradas de produção.

Monitoramento da saúde do colaborador:
O controle de saúde do colaborador é condição vital na indústria de alimento. Por
isto, portadores de quaisquer doenças são monitorados e, se for o caso, são
afastados. As empresas contam, também, com o Controle Médico de Saúde
Ocupacional dos colaboradores do abatedouro que se encontra disponível no setor
de Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho (SESMT). Os
funcionários são submetidos a exames antes de iniciar os trabalhos e
periodicamente, sendo que após o colaborador é atestado pelo médico.

Condutas de higiene: Todas as pessoas que trabalham no abatedouro seguem as
normas de condutas apresentadas nos treinamentos, sendo que devem:
• Estar livre de adornos e/ou outros objetos que possam cair ou contaminar de
alguma forma os alimentos;

• Manter as unhas aparadas e sem esmalte/base;

• Manter os cabelos sempre presos e protegidos por touca; para os homens, manter
a barba e bigode sempre feito/aparado

Sobre as medidas adicionadas aos cuidados que já eram rotina, destacamos o
imediato afastamento de todos os colaboradores identificados como grupo de risco
(com idade acima de 60 anos, doenças pré-existentes e outros), a intensificação das
ações de vigilância ativa nas unidades frigoríficas e monitoria da saúde dos
trabalhadores (com a verificação constante de temperatura), entre outras iniciativas.
E, de forma adicional, incluiu várias outras medidas preventivas, como, por exemplo:
• Aumento da rotina de higienização de todos os ambientes dentro e fora do
frigorífico, como o transporte e outros;

Adoção de medidas contra a aglomeração, com a redistribuição de horários de
refeição e contratação de mais veículos de transporte;

Monitoria constante do estado de saúde dos trabalhadores enquanto estão no
espaço do frigorífico;

Reforço nas orientações de cuidados para a saúde por meio de orientações
diretas, folhetos e outras formas de comunicação interna.

