VEÍCULO: SITE SETURN
Fonte: Circular Ampla nº 004/2020 – NTU

SETURN - PREVENÇÃO COVID-19

“O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros Urbanos do Município do
Natal (Seturn) e as empresas operadoras do sistema de transporte trazem
recomendações de prevenção contra o COVID-19 para passageiros, fique atento:
-

-

Mantenha as janelas dos ônibus abertas para uma melhor circulação do ar;
Evite os horários de pico nos transportes públicos.
Escolha rotas que envolvam apenas um meio de transporte, evitando trocas
de linhas ou modais que aumentam o risco de exposição, sempre que viável.
Lave sempre as mãos com sabão até a metade do antebraço, esfregando
também as partes internas das unhas, antes e depois de usar o transporte
público; alternativamente, limpe as mãos com álcool em gel 70º INPM.
Evite cumprimentar com beijos, apertos de mãos e abraços.
Limpe com álcool em gel 70º INPM objetos tocados frequentemente.
Evitar tocar nas áreas do rosto (principalmente nariz, olhos e boca) antes de
higienizar as mãos.
Quando tossir ou espirrar, proteja a boca na parte interna do antebraço ou com
um lenço descartável.
Mantenha distância de pelo menos um metro de quem estiver tossindo ou
espirrando.
Utilize lenços descartáveis quando estiver com o nariz escorrendo, e jogue o
lenço usado imediatamente no lixo.
Evite sair de casa caso apresente sintomas de gripe.
Siga as orientações oficiais do Ministério da Saúde e autoridades sanitárias e
evite mensagens falsas que circulam pela Internet e WhatsApp (fake news).

Lembramos que medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus estão
sendo tomadas em todas as esferas pelas autoridades brasileiras, sociedade civil e
setor produtivo, e não poderia ser diferente com o setor de transporte público coletivo,
dado o seu caráter de serviço essencial, sempre disponível para todos, com o máximo
de regularidade e confiabilidade.
Sabemos que todos estamos expostos aos riscos do coronavírus, mas juntos
podemos e vamos superá-los. Contamos com o engajamento de todos!
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