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CUIDADOS E ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA 
COVID-19 NAS EMPRESAS SEMENTEIRAS DURANTE 
O PROCESSO DE EMBARQUE DE SEMENTES DE SOJA



Fundada em 2012, a Associação Brasileira dos Produtores 
de Sementes de Soja (ABRASS) foi criada com o objetivo de 
congregar em uma Entidade de classe os multiplicadores de 
sementes de soja de todo o Brasil.

Localizada em Brasília (DF), a Associação atua em prol das boas 
práticas na produção de sementes, regulamentação jurídica, 
marcos legais, difusão de produtos que levem competitividade 
ao agricultor, aperfeiçoamento de instrumentos de políticas 
públicas e outras frentes de desenvolvimento da cadeia 
produtiva.

Nosso maior patrimônio está no corpo de associados, 
distribuídos por 11 Estados e no Distrito Federal, representando 
mais de 50% da produção de sementes de soja do país.

 
 



O setor sementeiro está em total produção e próximo 
da realização de uma etapa importante, o embarque de 
sementes de soja. 

Preocupados com a saúde de nossos colaboradores, 
associados e seus funcionários, criamos este material 
para que todos sigam as orientações e evitem o contágio e 
disseminação da covid-19 no ambiente de trabalho.

As medidas de higiene e prevenção seguem as normas das 
principais organizações e autoridades sanitárias do Brasil e 
do mundo. 

Desejamos um ótimo trabalho a todos, cuidem-se!

Realização
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Boas práticas de higiene e cuidados gerais

Disponibilizar material de higienização das 
mãos: água e sabonete líquido, suporte com 
papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem 
contato manual.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Conceder dispensadores de sanitizante 
adequado para as mãos, como álcool 70%, 
nas áreas de circulação de pessoas e nas áreas 
comuns e orientar os trabalhadores quanto à 
importância de sua utilização.

Adotar procedimentos de higienização das mãos, punhos e 
antebraços, com utilização de água e sabão, sempre que necessário, 
caso não seja possível utilizar imediatamente sanitizante, como álcool 
70%.

Molhe as mãos 
evitando tocar 
na pia

Aplique sabonete 
na palma da mão

Ensaboe as palmas das 
mãos fricicionando-as 
entre si

Esfreque os punhos, os 
antebraços e o dorso das 
mãos, entrelaçando os 
dedos

Esfregue o dorso dos 
dedos de uma mão 
com a palma da mão 
oposta (e vice-versa), 
segurando os dedos, 
com movimento de 
vai-vem

Esfregue o polegar direito, 
com auxílio da palma da 
mão esquerda e realize 
na mão direita o mesmo 
procedimento, utilizando  
movimento circular

Friccione as pontas dos 
dedos e unhas da mão 
esquerda contra a palma 
da direita, faça o mesmo 
na palma da mão esquer-
da, fazendo movimento 
circular

Esfregue o punho 
e o antebraço com 
o auxílio da palma 
da mão, utilizando 
movimento circular

Enxague as mãos retirando 
os resíduos de sabonete. 
Evite contato direto das 
mãos com a torneira

Seque as mãos com 
papel-toalha descartável, 
iniciando pelas mãos em 
direção aos punhos
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Orientar os trabalhadores para que 
os mesmos evitem tocar a boca, o 
nariz e o rosto com as mãos.

Emitir comunicações 
sobre evitar contatos muito 
próximos, como abraços, 
beijos, apertos de mão.

Uso obrigatório de máscaras devidamente 
limpas ao entrar em qualquer ambiente da 
fazenda e sementeira ou circular em suas 
dependências; devendo ser garantida a troca 
de máscaras de proteção facial a cada 4 horas 
de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas.

Limpar e desinfetar os 
locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo 
entre turnos ou sempre 
designação de um 
trabalhador para ocupar 
o posto de trabalho de 
outro.

Reforçar a higienização 
de superfícies de contato 
frequente das mãos, 
como maçanetas, portas, 
corrimãos, botões de 
controle de equipamentos.

Intensificar a limpeza 
de sanitários e 
vestiários.

Alertar sobre o não 
compartilhamento de 
toalhas e produtos de uso 
pessoal.

2m
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Adotar horários alternativos para entrada dos 
funcionários e fazer escalas de forma que não estejam 
todos ao mesmo tempo no local.

A máscara nunca deve ser compartilhada entre 
funcionários.
As empresas devem disponibilizar máscaras aos seus 
funcionários, caso haja necessidade, em respeito aos 
Decretos Municipais, Estaduais e Federais vigentes.

Restringir o acesso às propriedades rurais àquelas 
pessoas estritamente necessárias.

Afixar avisos, placas, faixas com regras de prevenção 
e higienização nas áreas comuns da fazenda, nos 
acessos e dentro das sementeiras.

AVISO
ACESSO

RESTRITO
Somente pessoal

autorizado

HIGIENE
LAVE AS

MÃOS

Adequações no regime e rotinas de trabalho
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Os funcionários pertencentes ao grupo 
de risco devem ser objeto de atenção 
especial, priorizando sua permanência 
na própria residência
Caso seja indispensável à presença, 
deve ser priorizado trabalho interno 
quando possível, evitando o contato 
com outras pessoas, em local reservado, 
arejado e higienizado ao fim de cada 
turno de trabalho.

Vacinação dos 
colaboradores contra a 
influenza H1N1.

H1N1

Cancelar viagens não 
essenciais.

Incentivar a realização de reuniões e treinamentos 
virtuais.

Sempre que possível, 
manter janelas e portas 
abertas.
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Na utilização de máquinas agrícolas 
autopropelidas e veículos, disponibilizar ao 
operador álcool 70% em borrifadores, para que 
ele realize a desinfecção de volante, câmbio, 
maçanetas, entre outros.
Orientar e dar condições para que os 
trabalhadores possam desinfetar comandos de 
máquinas, implementos, ferramentas e objetos 
utilizados durante o trabalho antes e após o seu 
uso.
Evitar o compartilhamento de ferramentas, 
máquinas e equipamentos.

Os motoristas somente poderão entrar na unidade 
de carregamento com a utilização de mascaras, 
higienização das mãos e após a verificação da 
temperatura corporal.

Organizar o trabalho de forma que haja um 
espaçamento seguro entre trabalhadores, 
considerando as orientações do Ministério 
da Saúde e as características do ambiente de 
trabalho.
Ao se identificar no local de carregamento 
utilizando a máscara e fazendo higienização 
das mãos com álcool gel 70%, deverá respeitar 
a distância mínima de uma pessoa para outra.

2m

Recomendações para colaboradores durante o processo de embarque 
das Sementes de Soja 
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Antes e após o carregamento o motorista 
deverá se manter dentro do seu caminhão 
evitando contato direto com os demais 
motoristas e equipe de carregamento.

Nos casos onde a fazenda ou a sementeira precisar fazer transporte de funcionários 
para a cidade, ao retornar é aconselhável que seja medida a temperatura de todos eles. 
Se porventura existir sintomas de gripe, o colaborador deve seguir imediatamente 
para consulta com especialista da área da saúde e em seguida para isolamento sendo 
afastado das suas atividades.
Priorizar uma distância mínima, que proporcione segurança aos funcionários dentro 
do veículo de transporte.
Higienizar as superfícies do interior do veículo que são mais frequentemente tocadas 
pelas mãos dos funcionários, antes de cada uso.
Os motoristas devem observar: higienização do seu posto de trabalho, inclusive 
volantes e maçanetas do veículo, e utilização de água e sabão ou álcool 70% para 
higienizar as mãos.
Veículos de transporte coletivo devem passar por processo rigoroso de higienização, 
sendo utilizado cloro para a desinfecção a cada viagem.



Este material foi elaborado com base nos decretos emitidos pelos poderes 
público Municipal, Estadual e Federal, e recomendações do Ministério da 
Saúde, do Ministério da Economia e da Organização Mundial de Saúde, dentre 
outras recomendações de autoridades sanitárias específicas ao setor agrícola 
para evitar o contágio da covid-19:

Ofício Circular SEI nº 1502/2020/ME
https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.paho.org/

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Acompanhe as redes
socias da abrass

SHIS QL 10 Conj. 8 Casa 6 Lago Sul, 
Brasilia/DF, CEP 71630-085

www.abrass.org.br/

+55 61 35471649 / 3547-1649

company/abrassbr

Abrass BR

/abrass_br

/abrassbr




