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Veja informações 
sobre o período 
de funcionamento 
dos restaurantes 
na página 11 
deste informativo 



 

O CORONAVÍRUS (COVID-19) chegou ao Brasil e a Bahia já teve seus primeiros casos. Em 
função do avanço da doença, a FUNDAÇÃO adotou uma série de medidas de proteção, que 

devem ser respeitadas por todos. 
 
Este Plano visa orientar os procedimentos a serem adotados em todas as unidades da 
FUNDAÇÃO. Para maiores informações, consulte os seguintes canais: 

 
Ministério da Saúde:   https://saude.gov.br 
                                   https://coronavirus.gov.br 
FUNDAÇÃO: 
Celular/whatsapp: (71) 98633-2587 (Augusta) 
Celular/whatsapp: (71) 99926-6083 (Adriana) 
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Colaboradores e  
Alunos (pais ou responsáveis) 

Durante todo o período desta CAMPANHA, 
mantenham-se atualizado sobre os 
procedimentos estabelecidos pela 

FUNDAÇÃO, acompanhando os informativos 
divulgados no nosso site (pasta NOVIDADES). 
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1. EXPEDIENTE DE TRABALHO 

1.1 De 17 a 31 de março deverá ser mantido nas dependências da empresa um 
contingente mínimo de colaboradores administrativos, para atendimento às 
necessidades essenciais ( 20% do efetivo); os colaboradores terão suas atividades 
estabelecidas pelos seus respectivos gestores, considerando as possibilidades 
de concessão/antecipação de férias, recesso, gozo do banco de horas, sistema de 
rodízio e teletrabalho (a ser definido em conjunto com a TI). 

1.2. Os colaboradores com idade superior a 60 anos, gestantes, portadores de doenças 
crônicas previamente identificadas pelo serviço médico e pessoas com 
comprometimentos respiratórios serão afastados das atividades presenciais, mediante 
as mesmas condições de concessão/antecipação de férias, recesso, gozo do banco de 
horas e teletrabalho. 

 
 

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 
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•  O horário de utilização dos refeitórios terá um escalonamento especial, a ser 
divulgado pelos gestores. Esta medida é fundamental para evitarmos aglomerações.  

•  O horário de saída dos ônibus também terá um escalonamento especial, visando 
reduzir a permanência de uma grande quantidade de pessoas reunidas nas áreas 
comuns.  

•  Estão sendo ampliadas as ações de higienização de maçanetas, corrimãos, 
botoeiras  e aparelhos de ar condicionados, assim como serão dadas orientações 
para limpeza interna dos veículos e equipamentos de transporte da Organização, 
principalmente os volantes, cintos de segurança e marchas. 

 
 

2.  SERVIÇOS 

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 
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3.  REUNIÕES 
•  A realização de reuniões presenciais deve ser restrita aos casos imprescindíveis e 

devidamente autorizadas, em número inferior a 6 pessoas, se possível, em ambiente 
aberto e arejado. 

• As demais reuniões devem ser realizadas por meio de recursos eletrônicos disponíveis 
(Hangout, Skype, WebEx, etc). 

•  Reuniões com parceiros externos devem, obrigatoriamente, ser realizadas por meio de 
recursos eletrônicos. 

•  Os DDS´s devem ser restritos aos temas relativos à mitigação dos riscos da atividade, 
divididos em grupos de no máximo 10 pessoas, ministrados pela respectiva liderança 
operacional, em espaços ventilados ou ao ar livre (quando não for possível o envio de 
vídeos educativos). 

•  Estão suspensos todos os treinamentos e eventos corporativos não imprescindíveis, 
agendados para os meses de março, abril e maio. 

 
 

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 

6 



4.  VISITAS  

•  Estão suspensas as visitas de pessoas externas às instalações da Fundação, salvo 
nas situações previamente autorizadas. 

• Da mesma forma, os colaboradores não devem realizar visitas externas, salvo em 
casos emergenciais previamente autorizados pela Fundação. 

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 
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5.  DESLOCAMENTOS 
 
•  Estão suspensos os deslocamentos entre as unidades, salvo em situações previamente 

autorizadas. 

•  Apenas os colaboradores do roteiro devem dispor dos ônibus da empresa, que terão as 
ações de higienização intensificadas.  

•  Todas as viagens a trabalho, sejam nacionais ou internacionais, estão desautorizadas. 

•  Caso apresente sintomas de doenças respiratórias (com febre, dor de cabeça, tosse e 
espirros), o colaborador não deve utilizar o transporte da empresa, bem como deve 
proceder conforme as orientações divulgadas no site do Ministério da Saúde: 
https://saude.gov.br 

• Tais ocorrências  devem ser comunicadas à FUNDAÇÃO, através do  
     whatsapp do RH: (71) 99926-6083  

 

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 
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•  As viagens particulares (nacionais ou internacionais) são fortemente desaconselhadas. 

•  Os colaboradores em retorno de viagem nacional /internacional (ou com parentes que 
tenham realizado semelhantes deslocamentos) devem permanecer em casa por 7 dias, 
entrando em contato com o RH, no início desse período, para as devidas orientações.  

• Nesses casos, o retorno às atividades laborais somente deverá ocorrer mediante a 
inexistência de sintomas (febre, tosse, coriza e etc.) e após a liberação do Serviço 
Médico da Empresa.  

5.  DESLOCAMENTOS 

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 
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•  Em caso de confirmação de contato com pessoas comprovadamente portadoras do vírus, 
o colaborador deve informar imediatamente ao Serviço Médico, entrar em quarentena de 

14 dias e só retornar às atividades após realização do exame diagnóstico e liberação do 
Serviço Médico da Empresa. 

•  Ao apresentar os sintomas da doença, o colaborador deve procurar imediatamente 
orientação médica. Lembramos que é indicado evitar emergências hospitalares, locais que 
têm maior potencial de contágio. O Serviço Médico da Organização está preparado para 
esclarecer dúvidas e realizar as orientações necessárias.  

•  Se porventura tivermos confirmação de colaborador infectado, as pessoas do mesmo 

setor/grupo de contato serão colocadas em quarentena de 14 dias, e será solicitada a 
realização de exame, com monitoramento da equipe pelo Serviço Médico. 

 
 

CONFIRMAÇÃO DE CONTATO COM O VÍRUS 

10 



1.  FUNCIONAMENTO 
 
• O ENCERRAMENTO da TEMPORADA do PARQUE ROLF será antecipada para 

17/03/2020, com reabertura prevista para setembro. 

• As informações sobre cancelamentos/restituições, entre outras, podem ser 
consultadas no site www.rolfpark.com.br  

• Os restaurantes ROLF (Pojuca) e TINA (Entre Rios) permanecerão fechados até o 
dia 12/04/2020. A depender da situação, este prazo poderá ser prorrogado. 

 

ROLF PARQUE E RESTAURANTE 
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1. SUSPENSÃO DE AULAS 

 

 

 

Retornaremos às aulas no dia 02 de abril de 2020 (quinta-feira), salvo novo comunicado de 
suspensão das atividades escolares. 

Salientamos que o período de paralisação poderá ser prorrogado, motivo pelo qual 
pedimos que os comunicados  divulgados em nosso site  sejam permanentemente 
acompanhados. 

A partir do dia 19/03/2020 (quinta-feira), publicaremos neste site as orientações 
pedagógicas (roteiros de atividades e estudos) aplicáveis  aos nossos estudantes.  

ESCOLAS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 

Em razão do grave problema de SAÚDE PÚBLICA que ora ameaça a 
população mundial, como medida de prevenção e controle do avanço do 
COVID-19 (Coronavírus), a FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO comunica a 
suspensão das aulas para todas as suas Escolas e Programas 
Socioeducativos, a partir do dia 17/03/2020 (terça-feira), até o dia 
01/04/2020 (quarta-feira).  12 



ESCOLAS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

 

  

Disponibilizamos na plataforma digital (UNOi) os seguintes 
recursos didáticos (de acordo com cada série/ano) para o 
período de suspensão de aulas:  

 Textos; 
 Listas de exercícios; 
 Propostas de atividades lúdicas; 
 Links para vídeos/filmes; 
 Fóruns. 

Estudantes das Escolas do Campo: entregamos o portfólio 
impresso de atividades pedagógicas. 

Salientamos que tais recursos partem  da perspectiva de 
aprendizagem contínua, cujo foco é o protagonismo e a 
autonomia do estudante, a ser valorizada neste momento 
atípico em que vivemos. 

 

Aos nossos alunos, pais ou responsáveis 

Continuem 
acompanhando 
as informações 
neste site. 



Saiba mais  
sobre o 
Coronavírus 
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O que é o coronavírus? 
 

Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar 
doenças em animais e humanos, provocando infecções respiratórias 
que variam do resfriado comum a doenças graves, como a síndrome 
respiratória aguda grave (SARS). O coronavírus descoberto 
recentemente causa a doença COVID-19. 
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Quais são os sintomas? 
 

Febre 
 

Tosse 
seca 
 

Congestão 
Nasal e 
Dificuldade  
Respiratória 
 

Dor de 
Garganta 

Dor de 
Cabeça 
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Entenda os sintomas 
 

É comum a ocorrência de pessoas infectadas, porém, sem a apresentação de 
sintomas. Cerca de 80% dos doentes se recuperam sem precisar de tratamento 
especial. No entanto, 1 em cada 6 pessoas infectadas pelo coronavírus evolui para 
o estágio grave, desenvolvendo dificuldades para respirar. 

Idosos e indivíduos portadores de histórico de enfermidades preexistentes, como 
asma, pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes, têm maior probabilidade de 
desenvolver doenças graves.  

Febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem ter dores, 
congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta ou diarreia. Em 
geral, os sintomas são leves e possuem evolução gradual.  
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Como o Coronavírus é  
transmitido? 

A disseminação da doença entre as pessoas ocorre por meio do 
contato com gotículas expelidas pelo nariz ou boca (durante os 
processos de tosse ou espirro), que contamina objetos e superfícies.  

A contaminação também pode ocorrer pelo contato direto entre as 
pessoas (aperto de mão, abraço, beijo e etc.). 
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Caso você não tenha sintomas, não se desespere.  

Informe-se! 

Evite o pânico! 
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É fundamental que todos sigam as 
orientações do Ministério da Saúde sobre 
as medidas de CONTENÇÃO e PREVENÇÃO 
DA COVID-19. 

Contamos com o seu envolvimento para 
vencermos essa batalha! 

Conhecimento e cuidado são as nossas maiores 
defesas contra o vírus. 
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