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01Prevenção COVID-19
CAIXA com Você

CAIXA COM VOCÊ

Nesta cartilha disponibilizamos dados importantes para manutenção do protocolo de
prevenção nas unidades e orientações gerais a serem observadas durante a Pandemia
COVID-19.

A roda de diálogo Prevenção COVID-19 dispõe de informações e procedimentos
necessários para a prevenção e cuidados dos empregados. Se ainda não ocorreu em
sua unidade ou não foi possível fazer com a presença de todos os empregados,
lembramos a importância de realizar essa ação.

Considere os pilares abaixo como direcionadores para a sua gestão no período de
Pandemia:

AMBIENTE DE TRABALHO

▪ Manter as portas e janelas da unidade abertas, quando possível, para garantir
melhor renovação de ar nos ambientes;

▪ Priorizar reuniões virtuais pelos aplicativos disponibilizados pela CAIXA;

▪ Garantir o afastamento de 1 metro entre estações de trabalho contíguas, evitando
aproximação entre empregados;

▪ Eliminar o compartilhamento de material de escritório, como canetas, pranchetas e
telefones;

▪ Realizar o escalonamento de horários do almoço para reduzir a quantidade de
pessoas utilizando simultaneamente o refeitório/copa.

https://universidade.caixa/course/view.php?id=896


02Prevenção COVID-19
SAÚDE EMOCIONAL E FÍSICA

Senhor Gestor, é importante:

▪ Observar a intensificação da limpeza
dos espaços e higienização periódica
das superfícies dos postos de trabalho
e áreas comuns;

▪ Manter os dispensers de álcool em gel
sempre abastecidos;

▪ Observar a demarcação de pisos para
o distanciamento em áreas comuns,
elevadores e espaço de atendimento
ao público nas agências;

▪ Monitorar a temperatura dos usuários
nas entradas das edificações;

Empregado:

Auxilie no monitoramento e
acompanhamento dessas ações.

SAÚDE EMOCIONAL

Gestor: Demonstre preocupação com sua
equipe, busque saber como se sentem e
lembre os protocolos em caso de qualquer
sensação de desconforto.

Empregado: Caso se sinta desconfortável
ou sensibilizado com o trabalho em sua
unidade, comunique seu Gestor.

Você sabia? A Ação CAIXA com você
objetiva oferecer uma oportunidade de
escuta e acolhimento aos empregados que
retornarem ao presencial , conduzida por
profissionais psicólogos para ouvir e
fomentar estratégias de cuidado
emocional e apoiar o bem-estar deste
público. Entre em contato com a CN Rede
de Pessoas (CEREP) e obtenha orientações
para conduzir as ações na Unidade, por
meio do Servicos.CAIXA.

SAÚDE FÍSICA

Fique atento à manifestação de sintomas

gripais como tosse, cansaço, congestão

nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor

de cabeça, dor de garganta ou

dificuldade para respirar e, nesta

situação, seguir com as orientações do

protocolo de prevenção (CE

SUBER/GEBER 058/2021).

▪ Uso obrigatório de máscara em todo o

ambiente CAIXA;

▪ Realizar sempre a assepsia das mãos e

fazer uso do álcool em gel 70%;

▪ Evitar tocar olhos, nariz e boca com as

mãos e ao tocar, lavar sempre as mãos

com água e sabão;

▪ Ter mais de uma máscara reserva e

fazer substituição a cada 3h (horas), ou

quando estiver suja ou úmida;

▪ Evitar contato físico, abraços, beijos e

apertos de mãos.

Outras ações estão disponíveis e podem

auxiliar os empregados nos cuidados

necessários à Saúde Física e Emocional:

Gympass Wellness: auxílio para cuidar

da alimentação e saúde mental através

de uma plataforma com aulas online;

Programa Nutrição e Hábitos Saudáveis:

sensibilização dos empregados para a

prática alimentar saudável e aquisição de

hábitos saudáveis de vida.

PREVENÇÃO COVID-19

http://servicos.caixa
https://caixa.sharepoint.com/sites/pessoas/SitePages/Empregado-Saude-e-Bem-Estar-Fique-Bem-Saudavel-Programa-de-Atividade-Fisica-Gympass-Wellness.aspx
https://caixa.sharepoint.com/sites/pessoas/SitePages/Empregado-Saude-e-Bem-Estar-Fique-Bem-Saudavel-Habitos-Saudaveis.aspx


03Telemedicina
SAÚDE EMOCIONAL E FÍSICA
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http://www.centralsaudecaixa.com.br/telessaude/
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Observe aqui aspectos importantes para o cuidado e prevenção à

COVID-19 dos empregados no trabalho presencial.

IMPORTANTE

Todos devem seguir os protocolos 

de prevenção divulgados pela 

CAIXA, conforme páginas a seguir. 

Material de Prevenção 

e apoio também estão à 

disposição.



PROTOCOLO ATUALIZADO

Portaria Conjunta N° 20, de 18 de junho
de 2020: estabelece as medidas a serem
observadas com o objetivo de promover a
prevenção, o controle e a mitigação dos
riscos de transmissão da COVID-19 nos
ambientes de trabalho (orientações
gerais).

O Termo Imunização COVID-19 está
disponível para assinatura de todos os
empregados no portal IntegraMais.

Protocolo 1 do (a) Gestor (a) CAIXA

A QUEM SE APLICA:

Casos Confirmados:

Resultado de exame laboratorial

confirmando a COVID-19 (PCR ou

Sorologia), de acordo com a prescrição

médica e orientações do Ministério da

Saúde;

Casos Suspeitos:

Atestado contendo CID ligado à COVID-

19 (CID B34.2 – B97.2 – U07.1 – U07.2),

SRAG ou expressão “suspeito de COVID-

19”.

CONDUTA GESTOR:

▪ Notificar a CEREP e Superior

Hierárquico de forma concomitante,

além de adotar as providências

operacionais e encaminhamentos

necessários.

▪ Agendar com a CEINF

(ceinf@caixa.gov.br ou diretamente

com o agente de ambiência) o horário

de higienização da unidade;

▪ Informar sua equipe e acionar a CEREP

para realização da testagem,

preencher o Formulário/Planilha

padrão com os dados dos (as)

empregados (as) que tiveram contato

com o caso confirmado, durante mais

de 15 minutos a menos de 1 metro de

distância;

▪ Direcionar o (a) empregado (a) que

teve contato com caso confirmado da

COVID-19, durante mais de 15 minutos

a menos de um metro de distância, à

realização de Exame Laboratorial

para confirmar a hipótese de

contaminação:

Resultado positivo ou na

impossibilidade de realizar o exame

laboratorial:

Direcioná-lo (a) ao projeto remoto

excepcional por 14 dias ou conforme

atestado;

Resultado negativo:

Direcioná-lo (a) ao projeto remoto

excepcional pelo período de 72 horas e,

se assintomático, retorná-lo (a) às

atividades laborais presenciais;

04Protocolos
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https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/com.sap.portal.resourcerepository/repo/NovoPortal/index.html?id=listaTermos
https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
mailto:ceinf@caixa.gov.br


Protocolo 2 do (a) Gestor (a) CAIXA

A QUEM SE APLICA:

Contatante de caso confirmado da

COVID-19; ou seja, o (a) empregado (a)

assintomático que teve contato entre 2

dias antes e 14 dias após o início dos

sinais ou sintomas ou da confirmação

laboratorial, em uma das situações

abaixo:

a) Tenha mantido contato durante mais de

15 minutos a menos de 1 metro de

distância;

b) Tenha permanecido a menos de 1

metro de distância durante transporte;

c) Tenha compartilhado o mesmo

ambiente domiciliar.

CONDUTA:

Solicitar documento comprobatório do

caso confirmado ao (à) contatante de

caso confirmado da COVID-19 e

direcioná-lo (a) ao projeto remoto

excepcional pelo período de 14 dias,

retornando-o (a) ao trabalho presencial

após este prazo.

Empregados (as) do grupo de risco

A QUEM SE APLICA:

Empregados (as) com condições clínicas de
risco para desenvolvimento de
complicações:

a) Pessoas com 60 anos ou mais;

b) Cardiopatas graves ou

descompensados (as) (insuficiência

cardíaca, infartados, revascularizados,

portadores de arritmias, hipertensão

arterial sistêmica descompensada);

c) Pneumopatas graves ou

descompensados (as) (dependentes de

oxigênio, portadores de asma

moderada/grave, DPOC);

d) Imunodeprimidos (as);

e) Doentes renais crônicos em estágio

avançado (graus 3, 4 e 5);

f) Diabéticos (as), conforme juízo clínico;

g) Gestantes.

Autodeclaração de Saúde COVID-19:

Os (as) empregados (as) acima

relacionados (as), devem ler e assinar o

Termo de Autodeclaração de Saúde –

COVID-19, disponível no endereço

https://integramaisepp.caixaintegrada.ca

ixa/irj/portal Menu Gestão de Pessoas,

Termos e Aceites, assinalando que é grupo

de risco, permitindo assim:

▪ Disponibilização da informação ao (a)

Gestor (a);

▪ O acompanhamento por médico (a) do

trabalho, em conjunto com avaliação do

histórico do PCMSO.

PREVENÇÃO COVID-19



CONDUTA EMPREGADO GRUPO DE RISCO:

Imunização completa contra a COVID-19:

Empregados(as) com a comprovação da imunização completa

(vacinados com dose única da vacina Janssen ou duas doses das

demais vacinas) há no mínimo 15 dias deverão retornar ao trabalho

presencial, conforme orientações abaixo:

a) Assinar Termo Imunização COVID-19 no portal

Integramais.CAIXA.

b) Apresentar ao (a) gestor (a) da unidade de lotação o cartão de

vacinação.

Ainda não vacinados (as) contra COVID-19, ou com imunização

incompleta contra a COVID-19:

a) Assinar Termo Imunização COVID-19 no portal

Integramais.CAIXA.

b) Poderão permanecer em Projeto Remoto Excepcional até

completar imunização.

Gestantes:

a) Assinar Termo Imunização COVID-19 no portal

Integramais.CAIXA.

b) Deverão permanecer em Projeto Remoto Excepcional, sem

exceção.

CONDUTA GESTORES:

a) Dar ciência aos (as) empregados (as) do teor dessa CE;

b) Solicitar, aos (às) empregados (as), apresentação do cartão de

vacinação.

c) Acompanhar a condição de imunização da sua unidade no

relatório disponível no portal Integramais.CAIXA.

Empregados (as) do grupo de prevenção ampliada

A QUEM SE APLICA:

▪ Empregadas em período de amamentação, para crianças de até

1 ano de idade;

▪ Pais e mães de filhos com deficiência (Pessoa com Deficiência -

PcD, imunodeprimidos (as), por exemplo);

▪ Empregados (as) com Deficiência (PcD), conforme registro no

SISRH.

PREVENÇÃO COVID-19

https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal


CONDUTA EMPREGADO GRUPO DE

PREVENÇÃO AMPLIADA:

Imunização completa contra a COVID-19:

Empregados(as) com a comprovação da

imunização completa (vacinados com dose

única da vacina Janssen ou duas doses das

demais vacinas) há no mínimo 15 dias

deverão retornar ao trabalho presencial,

conforme orientações abaixo:

a) Assinar Termo Imunização COVID-19 no

portal Integramais.CAIXA.

b) Apresentar ao (a) gestor (a) da unidade

de lotação o cartão de vacinação.

Ainda não vacinados ou com imunização

incompleta contra a COVID-19:

a) Assinar Termo Imunização COVID-19

no portal Integramais.CAIXA.

b) Poderão permanecer em Projeto

Remoto Excepcional até completar

imunização.

CONDUTA DOS GESTORES:

a) Dar ciência aos (as) empregados (as) do
teor dessa CE.

b) Solicitar, aos (às) empregados (as),
apresentação do cartão de vacinação.

c) Acompanhar a condição de imunização

da sua unidade no relatório disponível no

portal Integramais.CAIXA.

GT de Prevenção:

Para casos não previstos no protocolo, o (a)
Gestor (a) deve acionar o GT de
Prevenção, coordenado pela área de
Pessoas (CEREP), para decisão coletiva, via
Servicos.CAIXA.

PREVENÇÃO COVID-19

https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://servicos.caixa/arsys/shared/login.jsp?/arsys/
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05Fluxo de Atendimento Prevenção

GRUPO DE RISCO E GRUPO DE 
PREVENÇÃO AMPLIADA

PREVENÇÃO COVID-19

Fluxo inicial
1- Gestor recebe a CE com as

novas orientações de

protocolo CAIXA referente à

Prevenção à COVID (CE

SUBER/GEBER 058/2021 -

COVID-19 (Coronavírus) - 5a.

Atualização do Protocolo de

Atuação do Gestor);

2- Direciona a CE para os

empregados da unidade para

conhecimento;

3- Solicita aos empregados a

apresentação do cartão de

vacinação e a assinatura do

Termo Imunização COVID-19,

orientando a assinalar o tipo

de vacina recebido, a data de

cada dose e de apresentação

do cartão;

4- Avalia se já tem 15 dias da

última dose ou dose única da

vacina e dá conformidade ao

trabalho presencial do

empregado.

Se o empregado recusar

apresentação do cartão

de vacinação, assinatura

do Termo Imunização

COVID-19 ou de receber

a imunização proposta

pelo Governo Federal
1- Recebe a negativa por

escrito do empregado;

2- Notifica e orienta o

empregado por escrito sobre:

prevenção, cuidados com a

saúde e responsabilidade com

o bem estar coletivo;

3- Reporta o caso a área de

pessoas (CEREP), via

serviços.caixa.

OBS: Se o empregado não

pode se vacinar por algum

problema alérgico aos

componentes da vacina,

deverá apresentar documento

médico (atestado ou relatório

do médico assistente)

comprovando a situação e

permanecendo em Projeto

Remoto Excepcional até nova

avaliação de cenários da

pandemia de COVID-19.

Empregado não recebeu 

todas as doses
1- Orienta a assinatura do

Termo Imunização COVID-19,

informando a data da dose

recebida e a data futura da

2ª dose, se for o caso;

2- Acompanha a imunização

completa e direciona que o

empregado deverá trabalhar

de forma presencial após os

15 dias da última dose

aplicada ou dose única;

3- Empregado permanece em

remoto até a imunização

completa.

https://servicos.caixa/arsys/shared/login.jsp?/arsys/
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1) Qual o público-alvo para o trabalho presencial na CAIXA?

Todos(as) os(as) empregados(as) que não pertencem ao Grupo
de Risco ou Grupo de Prevenção Ampliada;

Empregados(as) pertencentes ao Grupo de Risco e Grupo de
Prevenção Ampliada que receberam a imunização completa
(vacinados com dose única da Vacina Janssen ou duas doses das
demais Vacinas) há no mínimo 15 dias, exceto gestantes.

2. Qual a documentação necessária para amparar o trabalho

presencial dos(as) empregados(as)?

- Para todos(as) os(as) empregados(as): Assinatura do Termo

Imunização COVID-19 no portal Integramais.caixa (Gestão de

Pessoas – Termos e Aceites – Termo Imunização COVID-19);

- Para os(as) empregados(as) do Grupo de Risco e Prevenção

Ampliada: Além de assinar o Termo de Imunização COVID-19,

apresentar o cartão de vacinação que comprove a imunização

completa (vacinados(as) com dose única da vacina Janssen ou

duas doses das demais vacinas) há no mínimo 15 dias, ao(à)

gestor(a) imediato.

3) Qual a data efetiva do retorno ao trabalho presencial?

O retorno ao trabalho presencial para empregados em projeto
remoto excepcional deverá ocorrer a partir de 03 de novembro
de 2021, observado o prazo de transição de 15 dias corridos
que deve ser contato a partir da notificação de retorno ao
trabalho presencial, a ser comunicada pelo gestor ao empregado
a partir do envio da CE SUBER/GEBER 058/2021 em 21 de
outubro de 2021. O empregado poderá optar por retornar ao
presencial em intervalo inferior a 15 dias, caso o tempo seja
suficiente para sua organização visando o retorno ao trabalho
presencial.

FAQ
DÚVIDAS FREQUENTES

PREVENÇÃO COVID-19

https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://caixa.sharepoint.com/sites/pessoas/Documentos Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/pessoas/Documentos%20Compartilhados/Quem%20Somos/CE%202021/CE%20SUBER_GEBER%20058_2021%20-%20COVID-19%20Coronav%C3%ADrus-%205%C2%AA%20Atualiza%C3%A7%C3%A3o%20Protocolo%20de%20Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20Gestor.pdf&parent=/sites/pessoas/Documentos%20Compartilhados/Quem%20Somos/CE%202021


4) Por que as empregadas gestantes não podem realizar as atividades de forma

presencial?

A lei 14.151/2021 determina o afastamento das atividades presenciais das empregadas

gestantes durante a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19:

“Art. 1º: Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do

novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de

trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração.

Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à

disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho,

trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.”

5) A CAIXA obrigará o empregado a tomar a Vacina?

Não. A CAIXA entende tratar-se de uma escolha pessoal.

6) Sou Grupo de Risco ou Prevenção Ampliada e tomei apenas 1 dose da vacina,

poderei trabalhar de forma presencial?

Poderá permanecer no Projeto Remoto Excepcional até a imunização completa

(vacinados(as) com dose única da Vacina Janssen ou duas doses das demais Vacinas há no

mínimo 15 dias.)

Deverá assinar o Termo de Imunização COVID-19 disponível no portal Integramais.caixa.

7) Não sou grupo de risco, devo retornar ao presencial e assinar o termo de

imunização?

Empregados(as) que não fazem parte do Grupo de Risco ou do Grupo de Prevenção

Ampliada CAIXA se enquadram no público-alvo para o trabalho presencial. O(a)

empregado(a) deverá também assinar o Termo de Imunização COVID-19 disponível no

portal Integramais.caixa.

PREVENÇÃO COVID-19

https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal


8) Não me sinto confortável em apresentar o cartão de imunização ao(à) gestor(a):

O Cartão de imunização é um instrumento importante para a Saúde e Segurança da

CAIXA com vistas ao monitoramento e aprimoramento das ações de prevenção.

9) Fiz opção por não me imunizar contra COVID-19:

A vacinação é um ato facultativo conforme garantias constitucionais, não obstante

ratificamos a importância da vacinação como medida de prevenção à COVID-19.

10) Faço parte do Grupo de Risco ou Grupo de Prevenção Ampliada e possuo

orientação médica para permanecer em trabalho remoto.

Deverá apresentar ao(à) gestor(a) da unidade:

▪ Laudo do(a) médico(a) especialista que comprove a comorbidade declarada;

▪ Atestado médico informando a restrição ao trabalho presencial;

▪ MO 21050 (requerimento pessoal) solicitando a permanência no trabalho remoto.

A documentação será avaliada pela medicina do trabalho CAIXA para avaliação e

retorno ao(à) gestor(a).

OBS: Continuará no trabalho remoto, enquanto a documentação estiver em análise.

11) Retorno de empregados(as) com filhos(as) PCD, sem idade mínima para receber

a vacina:

Conforme indicado na CE SUBER/GEBER 058/2021 - COVID-19 Coronavírus- 5ª

Atualização Protocolo de Atuação do Gestor, empregados(as) que possuem filhos(as)

PCD se enquadram no Grupo de Prevenção Ampliada CAIXA. O novo protocolo prevê o

retorno destes(as) empregados(as) ao trabalho presencial desde que já imunizados(as)

há mais de quinze dias devendo assinar o Termo de Imunização COVID-19 disponível no

portal Integramais.caixa.

PREVENÇÃO COVID-19

https://caixa.sharepoint.com/sites/pessoas/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/pessoas/Documentos%20Compartilhados/Quem%20Somos/CE%202021/CE%20SUBER_GEBER%20058_2021%20-%20COVID-19%20Coronav%C3%ADrus-%205%C2%AA%20Atualiza%C3%A7%C3%A3o%20Protocolo%20de%20Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20Gestor.pdf&parent=/sites/pessoas/Documentos%20Compartilhados/Quem%20Somos/CE%202021
https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
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12) Retorno de empregadas em período de amamentação,

para crianças de até 1 ano de idade:

As empregadas em período de amamentação, para crianças

de até 1 ano de idade, fazem parte do Grupo de Prevenção

Ampliada CAIXA. Neste caso devem retornar ao trabalho

presencial desde que imunizadas há mais de quinze dias. É

fundamental também a assinatura do Termo de Imunização

COVID-19 disponível no portal Integramais.caixa.

13) Retorno de empregados(as) com doenças crônicas ou

raras:

Empregados(as) enquadrados(as) nesta situação devem

também retornar ao trabalho presencial, desde que

devidamente imunizados(as) há mais de quinze dias. Casos

excepcionais devem ser analisados pelo GT de Prevenção da

CEREP.

14) Prazo para retorno ao trabalho presencial por

solicitação do(a) gestor(a) da unidade:

No caso de retorno de empregado(a) do projeto remoto

excepcional à modalidade presencial por iniciativa do(a)

gestor(a), deverá ser observado o prazo de transição de 15

dias corridos

15) A CAIXA possui ações de cuidado disponíveis? Como

auxiliar os(as) empregados(as) no retorno ao trabalho

presencial?

Sim, a Ação CAIXA Com Você objetiva oferecer uma

oportunidade de escuta e acolhimento aos(às)

empregados(as) que retornarem ao presencial, conduzida

por profissionais psicólogos(as) para ouvir e fomentar

estratégias de cuidado emocional e apoiar o bem-estar

deste público. O(a) Gestor(a) da Unidade deverá entrar em

contato com a CN Rede de Pessoas (CEREP) por meio do

servicos.caixa : Gestão da Unidade e Pessoas – Saúde,

Segurança e Qualidade de Vida – Prevenção à COVID-19 –

opção Ações de Cuidado.

https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://servicos.caixa/arsys/shared/login.jsp?/arsys/


PREVENÇÃO COVID-19

16) Por que foi criado o termo de imunização COVID-19?

O termo é um instrumento importante para a Saúde e Segurança da

CAIXA com vistas ao monitoramento e aprimoramento das ações de

prevenção. O gestor da unidade acompanha a assinatura do termo

por meio do relatório disponível no portal Integramais.caixa.

17) As estações de trabalho serão adaptadas para garantir o

distanciamento social?

O mobiliário CAIXA já possibilita o distanciamento mínimo de 1 metro

previsto na Portaria Conjunta nº 20, de 18/06/2020.

18) Estou imunizado(a), mas não me sinto confortável em voltar ao

trabalho presencial por morar com pessoa de grupo de risco, o que

devo fazer?

Não está prevista a manutenção de empregados(as) nessa situação em

Projeto Remoto Excepcional.

19) Como adquirir máscaras para a minha unidade?

A aquisição de máscaras é realizada pela própria unidade com

recursos do pronto pagamento, conforme previsto no AD013.

20) Como realizar aquisição/reposição de álcool em gel 70%?

A aquisição de álcool em gel 70% é realizada de forma centralizada

pela logística. Contate a CELOG

(celog01@caixa.gov.br) e solicite a reposição em sua unidade.

21) Como adquirir/manter protetor de acrílico de mesas e Guichês

das unidades de Rede Varejo?

Abrir chamado no endereço

http://atendimento.log.caixa/atendimento/, selecionando a Opção:

Protetor de Acrílico em Meses e Guichês – Manutenção.

22) Dúvidas, esclarecimentos e como obter mais informações?

Acesse o portal Pessoas.caixa ou entre em contato via servicos.caixa:

Gestão da Unidade e Pessoas – Saúde, Segurança e Qualidade de

Vida – Prevenção à COVID-19, encolhendo uma das categorias

disponíveis.

https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
http://sismn.caixa/sistema/asp/ConsultaPesquisa/pdf_comum.asp?id=NAD013
mailto:celog01@caixa.gov.br
https://caixa.sharepoint.com/sites/pessoas/
https://servicos.caixa/arsys/shared/login.jsp?/arsys/


Relembramos as principais ações de

proteção realizadas pela CAIXA, assim

como os cuidados diários necessários

para que todos fiquem seguros.

Vale a pena reforçar:

Material de Apoio:

https://caixa.sharepoint.com/sites/pessoas/SitePages/Empregado-

Saude-e-Bem-estar-Prevencao-COVID19.aspx

https://universidade.caixa/course/view.php?id=896

https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/117-distanciamento-social-

na-covid-19

http://coronavirus.saude.gov.br/

https://www.saude.gov.br/campanhas/46452-coronavirus

http://portal.anvisa.gov.br

Lembre-se sempre de usar 

máscara, lavar as mãos 

regularmente e manter o 

distanciamento social.

https://caixa.sharepoint.com/sites/pessoas/SitePages/Empregado-Saude-e-Bem-estar-Prevencao-COVID19.aspx
https://universidade.caixa/course/view.php?id=896
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/117-distanciamento-social-na-covid-19
http://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/campanhas/46452-coronavirus
http://portal.anvisa.gov.br/


Reclamações, sugestões e 

elogios poderão ser 

encaminhados por meio 
do Atender.Caixa. 
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