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Guarujá 05 de Abril de 2020. 
 
Prezados prestadores, funcionários e clientes, 
 
Renovamos as recomendações do Pier 26 para prevenção da disseminação do COVID-19, 
para que  o trabalho possa prosseguir com redução de danos, tanto à saúde quanto 
econômicos. 
 
Gostaríamos de lembrar que este é o momento crucial da epidemia aqui no Brasil, onde 
aqueles que foram contaminados há 15 dias começarão a apresentar sintomas e contagiar os 
demais. Por isso o ideal seria que todos ficassem em casa a fim de evitar o colapso do sistema 
de saúde do Guarujá que já é fraco.  
 
Porém entendemos a necessidade econômica e estabelecemos diretrizes para que o trabalho 
não precise parar totalmente, a fim de reduzir os danos buscando segurança. 
 

1- ISOLAMENTO SOCIAL 
 

a) Todos devem usar máscara de tecido ou TNT. A máscara evita que o portador do vírus, 
mesmo que não apresente sintomas, disperse-o no ar. Também evita que o vírus 
suspenso no ar atinja o sistema respiratório dos demais trabalhadores.  

b) Aqueles  com mais de 60 anos devem permanecer em casa,  pois são grupo de risco. 
c) Os que costumam utilizar transporte público deverão evitá-lo nesse momento. Quem 

não tiver alternativa alguma, deve usar máscara e luvas, assim como cabelo preso e 
uma blusa comprida que possa tirar e deixar ao sol assim que chegar. Lembrem-se de 
lavar bem as mãos antes e depois de tocar nos objetos, olhos, nariz e boca. 

d) A administração segue trabalhando sob escala de plantão; atendendo e tirando 
dúvidas pelo grupo watsapp dos prestadores e funcionários ou pelos emails 
eduardo@pier26.com.br ou adilmo@pier26.com.br; 

e) O quadro de funcionários segue reduzido, sendo as atividades exercidas sob 
escala. 

f) O acesso às instalações e embarcações segue disponível mediante 
agendamento prévio pelos canais de comunicação acima. (Todas as medidas de 
higienização devem ser tomadas antes de entrarem).  

g) Aqueles que apresentarem qualquer dos sintomas relacionados ao vírus ou gripe 
devem permanecer em casa até o completo desaparecimento dos sintomas. 

h) Refeitório fornecerá alimentos por encomenda em forma de marmitex. Os 
interessados devem trazer seus próprios talheres. 

i) Lanchonete permanecerá fechada durante o período desta medida.  
 

2- INTENSIFICAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO 
 

a) No refeitório há álcool gel disponível, utilizar sempre antes e depois de manusear 
temperos, caneta porta-guardanapo ou outros objetos de uso comum. 

b) Não entrar mais que 3 pessoas ao mesmo tempo (aguardar, flexibilizar horários, 
revezar) 

c) Lavar bem as mãos sempre, lembrando-se deste hábito antes e depois de tocar 
em maçanetas, balcões, ferramentas de uso comum, etc. 
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3- SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO / PIER  

 
a) Os serviços de movimentação de embarcações seguem reduzidos e devem ser 

agendados. 
b) O acesso por água ao píer permanece liberado para receber as embarcações;  

 
4- SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS EMBARCAÇÕES  

 
a) Os serviços de limpeza continuam apenas em caráter essencial.  
b) Os prestadores de serviço devem observar e acatar as orientações de 

distanciamento social e higienização antes de entrar nas instalações e durante 
sua permanência.  

 
 
Essas diretrizes serão efetivas a partir do dia 06/04/2020, e seguem por tempo 
indeterminado, podendo ser revisadas conforme as orientações dos órgãos de saúde e 
governos. 

 
 
Contamos com a colaboração de todos,  
 
 
A administração. 
 


