COMUNICADO MOC
Coronavírus – COVID-19
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) comunica que, em decorrência da
propagação do Coronavírus COVID-19, e considerando a classificação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), a instituição adota as seguintes medidas:
1. Compartilhamento de informações sobre a pandemia junto à equipe (palestra com
profissional da saúde, cartazes com lembretes sobre o que fazer para prevenir);
2. Suspensão das atividades coletivas previstas no planejamento e mesmo agendadas até o
final do mês de março;
3. Não deslocamento da equipe que reside nos municípios/territórios para o escritório
sediado em Feira de Santana, ficando em serviço de home office;
4. Disponibilização de álcool gel em todas as repartições do escritório;
5. Reduzir o tempo das reuniões de equipe e priorizar reuniões virtuais;
6. Reduzir presença no escritório de colaboradores incluídos nos grupos de riscos (idosos,
doenças crônicas que compromete a resposta imune) e garantir tempo de home office
integral;
7. Manter os ambientes com ventilação natural;
8. Suspender viagens de colaboradores que demandem presença em aglomerações de
rodoviárias, aeroportos ou ambientes similares.
9. Colaboradores/as com mais de 60 (sessenta anos), bem como as que tem Asma,
Diabetes, Pressão Alta e com Doenças Cardíacas deverão ficar em casa, realizando
atividade domiciliar orientada pela coordenação da sua Área Programática;
10. Colaboradores/as que estiveram em viagem ao exterior, deverão cumprir os 14 dias de
quarentena, visando com isso resguardar a saúde da coletividade;
11. Colaboradores/as que estiverem acometidos de sintomas de gripe/resfriado, deverão
permanecer em suas residências, realizando atividade domiciliar orientada pela
coordenação da sua Área Programática;
12. Suspender a realização e participação em atividades coletivas, priorizar atividades de
“escritório”, relatórios, lançamentos, sistematizações e etc;
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13. Realizar rodízio da equipe do PDI, onde alguns realizam atividade no escritório local e
outros/as trabalham de casa, de sorte a garantir a redução de circulação da equipe e
também a diminuição dos riscos de transmissão dos vírus;
14. Colaboradores/as com necessidade de permanecer no escritório evitar salas fechadas e ar
condicionados ligados, manter portas e janelas abertas e/ou buscar espaços arejados
para trabalhar;
15. Intensificar o hábito de consumo de água, de sucos, de chás quentes e de higienização
das mãos, inclusive usando álcool gel 70% que estão distribuídos em todos os setores do
MOC.

Essas são algumas medidas que a Coordenação do MOC avaliou como necessária para
enfrentarmos com segurança essa pandemia.
Atenciosamente

_____________________________
Célia Firmo
Coordenadora Geral

Feria de Santana, 19 de março de 2020.
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