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FAQ - Prevenção  

 

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. 

 

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. 

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

 

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. 

 

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

 

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. 

 

https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
https://servicos.caixa/arsys/shared/login.jsp?/arsys/
https://integramaisepp.caixaintegrada.caixa/irj/portal
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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 serviços.caixa: Gestão da Unidade e Pessoas 
– Saúde, Segurança e Qualidade de Vida – Prevenção à COVID-19, encolhendo uma das categorias 
disponíveis. 

 

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

