VISANDO A SAÚDE DE SEUS FUNCIONÁRIOS, SEUS CLIENTES, SEUS FAMILIARES E A SUA!

O protocolo #retornoseguro tem o objetivo de
orientar às empresas e aos empresários, no
cumprimento de medidas de biossegurança gerais e
legais, auxiliando a retomada ou a continuidade
segura das atividades.
Orienta a implementação e manutenção dessas
ações assegurando a eficácia e eficiência dessas
medidas treinando seus colaboradores de forma
técnica e objetiva.
O protocolo #retornoseguro tem o objetivo de cuidar
do bem estar, saúde e segurança dos funcionários,
fornecedores, clientes e parceiros.

PROTOCOLO – Conjunto de
Normas e procedimentos a
serem seguidos.

Biossegurança é um conjunto de
procedimentos com foco no risco
biológico que seguem diretrizes
técnicas gerais.

O protocolo #retornoseguro é um protocolo de biossegurança - Os protocolos de biossegurança
seguem as diretrizes técnicas gerais para todos os estabelecimentos, diretrizes especificas de
acordo com a atividade e protocolos setoriais entre eles a OIT, União Européia, Ministério da Saúde,
Ministério da Educação, ANVISA e outros.
O protocolo #retornoseguro é um manual específico para a sua empresa com total embasamento
técnico e legal.

Ao retornar as atividades, empresas,
estabelecimentos comerciais, escolas,
profissionais liberais e todos os
indivíduos, devem saber o que fazer e
como fazer para se proteger e proteger
quem está ao seu redor.

Ao conhecer, entender e implantar o protocolo #retornoseguro, a empresa oferecerá ao
funcionário, ao cliente e a todas as pessoas envolvidas, a certeza de estar minimizando riscos e
colaborando para a melhoria da qualidade de vida.
Orientações gerais do protocolo:
A CMQV orientará na especificação e montagem do
Manual de Biossegurança do estabelecimento:
conjunto de procedimentos de prevenção do risco
biológico com foco no COVID19 prevenindo e
assegurando as seguintes situações:

•
•

•
•
•
•

•

•

Prevenir para que o funcionário que está retornando não é um portador do vírus (através do
#riscocovid realizado com exames específicos orientados e laudados)
Prevenir para que o funcionário que está retornando não tem risco de adquirir o virus no
meio ambiente do trabalho (o meio ambiente deve ser e estar rigorosamente higienizado e
sanitizado com saneantes, produtos e procedimentos regularizados pela ANVISA e com
controle de pragas e vetores em dia)
Prevenir para que os participantes da cadeia operacional não sejam transmissores do vírus
(orientações gerais de biossegurança coletiva)
Orientar a empresa nos procedimentos de higienização pessoal disponível (orientação e
padronização de produtos e ações)
Orientar a empresa na manutenção dos procedimentos de higienização local permanente
(orientação dos procedimentos com produtos a serem executados)
Orientar a empresa nos procedimentos operacionais com EPI (equipamentos de proteção
individual) e EPC (equipamentos de proteção coletivas) disponíveis de acordo com o
processo (orientação dos os equipamentos disponíveis, obrigatórios e complementares)
Orientar a empresa na montagem do plano de emergência - controle de alerta de saúde
“sentinela” (orientação e montagem que podem ser em conjunto com as equipes de SST da
empresa)
A CMQV irá ministrar treinamento de biossegurança básico reciclável (fornecimento dos
treinamentos e formação de multiplicadores)

Entre outros que se façam necessários em conformidade com a atividade.
Nota: Caso a empresa tenha equipe de SESMT, CIPA, CCIH, EHA, ou outra comissão, o trabalho
poderá ser realizado em conjunto. Caso já existam alguns dos procedimentos, os mesmos poderão
ser avaliados e validados em conjunto com a equipe da CMQV.

Módulos que compõe o protocolo:
O protocolo #retorno é subdividido em 3
módulos
123-

Modulo pessoal
Módulo Ambiental e coletivo
Treinamentos

Complementações gerais de biossegurança do protocolo:
Ao aderir ao protocolo #retornoseguro a empresa preconiza a
retomada dos negócios com segurança, e com a minimização dos riscos
por meio de diretrizes e requisitos criados e validados pela CMQV
Não existe risco zero, mas prevenção correta dos riscos, assegura a
minimização desses riscos.
Com o protocolo #retornoseguro implantado, a empresa assegura a
retomada e a manutenção das atividades com prevenção e minimização
dos riscos.
Quando a empresa adota de forma total e irrestrita todas as práticas contidas no protocolo, a CMQV
certifica que o estabelecimento oferece um RETORNO SEGURO através da emissão do
Certificado de Retorno Seguro que confere o direito de uso do Selo de Retorno Seguro. O selo
transmite confiança a colaboradores, clientes, sociedade e a própria empresa.
A Certificação para obtenção do selo é feita em 2 fases:
•
•

Verificação do cumprimento de todos os protocolos: pessoais e ambientais
Validação do protocolo pela análise dos resultados e Emissão do Certificado.

A primeira fase da avaliação é feita presencialmente na empresa, utilizando-se de aplicativos de
auditoria. Se todos os requisitos forem cumpridos, a será emitido um certificado de conformidade.
Como é um serviço personalizado para cada cliente e para cada estabelecimento, não há um valor
fixo para criação do protocolo e a certificação. O cálculo do valor a ser investido depende de fatores
como número de funcionários, tamanho da empresa e nível de risco, entre outros. A validade do
certificado é de seis meses, após esse período a empresa deve passar por nova auditoria da CMQV
caso tenha interesse em manter a certificação ativa.
A CMQV oferece suporte aos treinamentos e capacitações de pessoal sobre medidas preventivas
contra a Covid-19 e biossegurança de forma geral, programa de saúde corporativa, medicina
diagnóstica e testes laboratoriais através de parcerias com laboratórios, instituições, clínicas,
profissionais especializados e com toda sua equipe de profissionais.
CMQV - Instituição que atua há 19 anos como referência no mercado, constituída por profissionais
altamente experientes, capacitados e habilitados que atuam há mais de 30 anos em suas
especialidades promovendo saúde e qualidade de vida e que estão à disposição para quaisquer
esclarecimentos, viabilizando a montagem e implementação desse protocolo.

A CMQV não é uma entidade fiscalizadora.
A CMQV é uma entidade orientadora formada por profissionais da USP.
A credibilidade, experiencia, habilitação e capacitação de seus membros confere a entidade o
grau máximo de respeito e credibilidade TÉCNICA e ÉTICA
Os selos CMQV atestam e certificam o grau pleno de conformidade técnica de atuação da
empresa frente às orientações preconizadas nos manuais de procedimento específicos.

Detalhes e informações: cmqv@cmqv.org / www.cmqv.org

