IMPORTANTE: Recomendações sobre o Covid-19
A ABAP vem acompanhando atentamente as novas informações que surgem a cada dia sobre o Covid-19 e
para auxiliar as agências a minimizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus, relacionamos
algumas recomendações que podem reduzir os riscos de contágio entre colaboradores, clientes e
fornecedores, bem como a transmissão comunitária:
1. Seguir todas as medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério alerta
que sem a adoção das recomendações, o número de casos do coronavírus pode dobrar a cada três
dias.
2. Para acompanhar novas orientações e atualização das informações, consulte:
https://www.saude.gov.br/noticias
Também há uma página com informações e materiais sobre o coronavírus:
https://coronavirus.saude.gov.br/
3. É fortemente recomendada a adoção do home office. Reduzir a circulação de pessoas, os
deslocamentos e as aglomerações em ambientes fechados são fundamentais para conter a
propagação do vírus.
4. Reuniões presenciais devem ser substituídas por videoconferências e viagens não essenciais devem
ser adiadas ou canceladas.
5. As ferramentas Zoom e Hangouts Meets (para videoconferência) e Slack (para gestão de trabalho em
grupo) foram liberadas para uso gratuito pelos seus fabricantes.
6. Reforçar as estruturas de TI e conectividade para que os picos de uso não causem queda de todo o
sistema de comunicação da agência.
7. A higienização dos ambientes nas agências deve ser significativamente aumentada, com limpeza de
equipamentos mais utilizados com álcool 70% e desinfecção das superfícies mais utilizadas (balcão,
portas, maçanetas, torneiras, telefones, etc.).
8. Colaboradores acima de 60 anos ou que fazem parte dos grupos de risco devem permanecer em
casa.
9. Adotar novo horário de trabalho para os colaboradores que utilizam transporte público, para que
evitem os horários de pico.
10. É recomendado que as agências estruturem um plano de contingência para eventuais casos
detectados.
A APRO – Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais elaborou um Guia de Medidas
Preventivas, que traz esclarecimentos para atenuar os impactos e riscos financeiros nas produções e os
protocolos a serem adotados pelas equipes em sets de filmagem. O guia da APRO pode ser consultado no
link: http://www.apro.org.br/covid19

