
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              

ELEIÇÃO E CUIDADOS CONTRA A COVID-19 
 

Organização 
 

 A fim de evitar aglomeração na sede do Sistema FAEMG, solicitamos a 
gentileza de não trazerem acompanhantes no dia da votação.  

 No dia da eleição, os funcionários, que não estarão envolvidos no 
processo eleitoral, vão trabalhar em home office, para reduzir o número 
de pessoas na sede. 

 Para maior comodidade dos delegados eleitores, serão disponibilizadas 
vagas de estacionamento na sede da FAEMG. 

 
Prevenção 

 
 É obrigatório o uso de máscara durante todo período em que 

permanecer nas dependências do Sistema FAEMG. 
 É obrigatória a aferição da temperatura corporal antes da entrada na 

sede do Sistema FAEMG. 
 Recipientes com álcool 70% para higienização das mãos serão 

disponibilizados em todos os ambientes. 
 Todos os delegados receberão uma máscara de proteção. 
 O uso dos banheiros masculino e feminino é permitido a duas pessoas 

por vez. Eles serão higienizados após cada uso.  
 O distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, na fila de 

votação e nas demais dependências do Sistema FAEMG, deve ser 
respeitado. 

 Ao longo do evento, evite tocar em superfícies com alta frequência de 
contato. Se tocar nessas superfícies, utilize álcool em gel ou lave as mãos 
imediatamente.  

 Não compartilhe objetos com outros participantes. 



                                                                                                                                                                       

 Quando for conversar com outros presentes, observe o distanciamento 
mínimo seguro. 

  Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e 
não com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 
 

Procedimentos 
 

 Conforme orientação da Comissão Eleitoral, estará liberado o uso de 
camisetas, bonés e máscaras com a logomarca da chapa. 

 Só deverão permanecer no hall do prédio, nas filas, os delegados que 
ainda não tiverem votado. 

 Assim que o delegado exercer seu direito de voto, ele deverá ser 
conduzido para ser fotografado, a fim de compor o banco de dados da 
Assessoria Sindical. No local, será servido lanche. 

 
Evite contatos físicos. 

 
Por fim, desejamos um ótimo evento e que a costumeira cordialidade 
prevaleça entre todos, pois estamos na mesma causa! 

 
 

                                                                                                                                


