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NA PREVENÇÃO
CONTRA O COVID-19

Confira as iniciativas e medidas
adotadas pelo Conselho no

enfrentamento ao coronavírus 
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O CRCRJ distribuiu dispensers com 
álcool em gel 70% em áreas de 
circulação;

Além disso, é obrigatório o uso de 
máscara facial nas áreas comuns 
das dependências do conselho; 

Em pontos estratégicos, cartazes 
educativos fornecem informações sobre as 

medidas de prevenção à 
Covid-19, como as Regras de 
Ouro, divulgadas em Decreto 

Municipal Nº 47488, de 2 de 
junho de 2020;

Quais as medidas 
adotadas pelo CRCRJ 
para a prevenção do
coronavírus em suas 
dependências?
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O acesso ao edifício do 
CRCRJ só é permitido

após o uso do tapete 
sanitizante disposto na 
entrada para higienização 
dos calçados; 

Na entrada da sede do conselho, 
também é feita triagem com 
aferição de temperatura, 
que restringe a entrada 
 a pessoas com 
temperatura não 
superior a 37,5º e que 
não apresentem outros 
sintomas indicativos que 
possam inferir suspeita
da Covid-19.
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O CRCRJ tem intensificado a rotina diária de 
limpeza e desinfecção de todos os ambientes 
internos e externos, especialmente os 
elevadores, cadeiras, corrimãos, maçanetas, 
interruptores, superfícies de mesa, 
bebedouros, botoeiras, relógio de ponto, 
telefones, teclados, lavatórios e banheiros da 
sede e as superfícies das áreas de atendimento 
ao público. 

Também instituiu a permanência do trabalho 
em regime home office para funcionários 
que se enquadram no grupo de risco.

O uso dos banheiros fica condicionado a uma 
pessoa por vez.

Alinhado às determinações da Vigilância 
Sanitária, o CRCRJ realizou ainda os serviços 
de dedetização, limpeza de cisterna e caixa 
d'água, limpeza de dutos e a troca de filtros e 
bebedouros. 

Além disso, todos os funcionários do CRCRJ 
receberam máscaras de proteção, fornecidas 
pelo conselho, e instruções de uso. 
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Comitê Gestor
de Crise
No dia 9 de junho, o CRCRJ instituiu um 
Comitê Gestor de Crise para planejamento, 
coordenação, implantação e execução das 
ações destinadas para a abertura e o retorno 
das atividades na sede do Conselho. 

Através do trabalho desenvolvido pelo 
comitê, foram publicadas as portarias Nº 195, 
de 26 de junho de 2020 e Nº 196, de 2 de 
julho de 2020, que instituem as medidas para 
a retomada das atividades presenciais na 
sede do CRCRJ contidas nesta cartilha.   

Além disso, a portaria Nº 197, de 2 de julho de 
2020, designou funcionários de cada andar 
para auxiliar na fiscalização e orientação 
quanto ao cumprimento das medidas 
implementadas pelo Comitê Gestor de Crise.
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A prevenção está em
nossas mãos! 
Como a higiene pes-
soal pode ser uma
arma contra o vírus?

A transmissão do coronavírus costuma 
ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com 
secreções contaminadas, como:

Gotículas de saliva;

Espirro;

Tosse;

Contato pessoal 
próximo (menos de 2 
metros), como toque 
ou aperto de mão;

Contato com objetos ou 
superfícies contaminadas, 
seguido de contato com a 
boca, nariz ou olhos.

2 M
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Para se proteger, é preciso tomar as medidas 
abaixo:

Lave as mãos com maior 
frequência com água 
corrente e sabão e/ou 
utilize álcool em gel 70%; 

Evite ao máximo tocar nos olhos, nariz e 
boca com as mãos não higienizadas. Ao 
tocar, lave sempre as mãos como já 
indicado.

Cubra sempre o nariz e a 
boca com a dobra do 
cotovelo ao tossir ou 
espirrar, não use as mãos; 

Use lenço descartável para higiene nasal;

Não compartilhe objetos de uso pessoal;

Evite tocar superfícies com alta 
frequência de contato, como 
botões de elevador, 
maçanetas, corrimãos etc. 
Após o contato, caso seja 
inevitável, higienize as mãos.
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Quais são as 
adequações para o 
atendimento ao 
público na sede do 
CRCRJ?
Os atendimentos externos são agendados, 
para que se evite aglomerações e o fluxo de 
pessoas seja distribuído. 

Os atendimentos presenciais na sede 
ocorrem entre 10h e 16h, com necessidade 
de agendamento prévio. Os agendamentos 
para atendimentos presenciais tanto no setor 
de Registro, quanto no setor de Cobrança são 
feitos através do telefone 2216-9609 ou pelo 
e-mail agendamento@crcrj.org.br.
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No setor da Fiscalização, os agendamentos 
são feitos através do telefone 2216-9618 e 
e-mail agendamentofiscal@crcrj.org.br.

Além disso, nos ambientes fechados de 
acesso público são demarcadas as áreas
de distanciamento mínimo de dois metros.
Já os funcionários que atendem
diretamente o público usam
protetor facial, além
da máscara.
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E quanto ao uso dos 
elevadores?
Deve ser evitada, na medida do possível, a 
utilização de elevador para o deslocamento 
entre andares, dando-se preferência às 
escadas, respeitado o distanciamento mínimo 
de três degraus entre as pessoas. 

O uso do elevador,
deverá ocorrer de forma 
individual, salvo para 
membros da mesma família, 
evitando-se encostar nas 
paredes da cabine.  

O acionamento do botão de 
chamada do elevador deverá ser feito, 
preferencialmente, com o auxílio do cotovelo 
ou com a parte das costas dos dedos.
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Como estão sendo 
realizados os cursos e
treinamentos?
Nesse momento de isolamento social, o 
CRCRJ tem se empenhado muito e em 
diversas frentes. Nas redes sociais, são 
publicadas diariamente atualizações sobre 
novas leis, decretos, prorrogações de prazo. 

O Conselho tem realizado ainda uma
média de cinco lives semanalmente. E 
também tem firmado muitas parcerias para 
oferecer workshops gratuitos e cursos a 
distância tanto para os profissionais 
registrados, quanto para estudantes de 
Ciências Contábeis. 

Os cursos a distância oferecidos durante o 
período da pandemia tem possibilitado uma 
capacidade de público bem maior que os 
cursos presenciais. Além de cumprirem 
pontuação do Programa de Educação 
Profissional Continuada.
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Em um momento ainda delicado do 
enfrentamento à pandemia, os cursos 
presenciais, assim como visitas e 
treinamentos para as Delegacias, para fins
de credenciamento e eventos promovidos 
pelo CRCRJ, permanecem suspensos. A 
suspensão será mantida durante a fase de 
transição ao retorno das atividades. Com 
exceção às diligências promovidas pelos 
fiscais do CRCRJ.

Devido à pandemia de Covid-19, o acesso 
físico à Biblioteca Ivo Malhães de Oliveira, 
localizada na sede do CRCRJ, permanece 
suspenso por tempo indeterminado, mas para 
comodidade dos profissionais registrados, os 
4.439 títulos de livros, apostilas, periódicos 
teses e dissertações  ainda podem ser 
acessados remotamente, através do site 
http://webserver.crcrj.org.br:81/.

Também permanecem suspensos, 
temporariamente, os acessos ao Espaço 
Compartilhado do Profissional da
Contabilidade e ao Centro de Memória e 
História da Contabilidade, ambos localizados 
na sede do CRCRJ.
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Quais precauções 
devem ser adotadas 
por funcionários e 
prestadores de 
serviço?
O uso de máscara facial é obrigatório para 
todos os funcionários, prestadores de 
serviços, colaboradores, conselheiros, 
delegados nas áreas comuns das 
dependências do CRCRJ, durante todo o 
horário de trabalho, podendo retirá-la 
durante as refeições.

O acesso dos funcionários se dá, 
exclusivamente, pelo subsolo, dispensando o 
registro de acesso pelas catracas. A marcação 
do ponto no relógio digital deve ser feita 
através do cartão individual a ser fornecido 
pelo CRCRJ a cada funcionário.

Deve ser evitado o contato físico por meio de 
cumprimentos por aperto de mãos, abraços e 
similares.
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Também deve-se evitar o 
compartilhamento de objetos entre 
funcionários, como calculadoras, 
computadores, bancadas, canetas, blocos 
de anotação, entre outros.

É incentivado que se priorize a ventilação 
natural nos locais de trabalho, com 
abertura das janelas, salvo quando 
necessária a utilização do sistema de ar 
condicionado, devendo-se evitar, nesse 
caso, a recirculação do ar.

As comunicações entre as unidades adminis-
trativas do CRCRJ e colegas de trabalho de-
verão se dar, preferencialmente, por e-mail 
ou telefone, evitando-se a circulação desne-
cessária entre setores e andares. 

O uso de veículos do CRCRJ está limitado 
a três usuários por viagem, com uso de 
máscaras obrigatórios. O banco  do 
carona deve estar desocupado. No banco 
de trás, deve ser obedecido o máximo de 
distanciamento entre passageiros. 
Durante o percurso, as janelas devem ficar 
entreabertas.

O descumprimento às regras está sujeito à 
infração quanto ao código de conduta.
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E quanto às reuniões 
e viagens?

Com o objetivo de atendimento às metas e 
prazos estabelecidos pelo CFC, as reuniões 
serão realizadas de forma virtual, por 
videoconferência, permanecendo 
suspensas as reuniões presenciais da 
Plenária, do Conselho Diretor, das 
Câmaras, das Comissões e dos Grupos de 
Trabalho. Com exceção das reuniões de 
apuração realizadas pela Comissão de 
Conduta, que serão mantidas respeitando 
todas as medidas de contenção da 
propagação contidas nesta cartilha. 

Estão suspensas também as viagens em 
âmbito estadual, nacional e internacional 
de conselheiros, delegados, colaboradores 
e funcionários do CRCRJ, suspendendo a 
participação destes em eventos de 
interesse da classe contábil, salvo os casos 
excepcionais que serão definidos e 
decididos pela Presidência.
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Quais as adequações 
no horário de 
expediente?

Está autorizado o início do expediente entre 
8h e 10h com término entre 17h e 19h. No 
entanto, para os setores nos quais haja dois 
ou mais funcionários, deve ser estabelecido 
um rodízio para que haja ao menos um 
funcionário no setor às 9h e permaneça 
outro até às 18h, respeitada a jornada de 8 
horas diárias, com intervalo de uma hora 
para o almoço.
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Quanto às refeições, 
quais precauções 
devem ser tomadas?

No horário de almoço de acordo com a sua 
jornada, os funcionários podem optar por se 
alimentar em suas respectivas mesas de 
trabalho.

Para pedidos de refeições e alimentos via 
delivery, está autorizado, o recebimento na 
portaria do térreo, a fim de evitar a circulação 
dentro do prédio. 

Os funcionários que utilizarem o micro-ondas 
do 14º andar, deverão respeitar o 
afastamento de dois metros de distância.
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Mensagem do
Presidente
Caros funcionários, colaboradores e 
profissionais da contabilidade,

Desde 18 de março de 2020, suspendemos 
o atendimento presencial na sede do 
CRCRJ, com implementação do regime 
home office para todos os funcionários, 
colaboradores, estagiários e jovens 
aprendizes. Foram meses extremamente 
desafiadores, de muita dedicação, para que 
o trabalho mantivesse sua excelência, 
mesmo com todas as limitações causadas 
pela pandemia da COVID-19.

Nossa preocupação sempre foi em 
preservar a saúde e o bem-estar de todos! 
Por isso, o retorno das atividades 
presenciais na sede do CRCRJ foi 
planejado minuciosamente. 

Retornaremos presencialmente com o 
compromisso de seguir todas as normas de 
segurança para o enfrentamento ao 
coronavírus, como vocês puderam conferir 
ao longo deste material.
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O período em que permanecemos isolados 
trouxe modificações importantes para o Con-
selho. Por isso, iniciamos o "novo normal do 
CRCRJ": uma comunicação mais próxima e 
assertiva, foco no Ensino a Distância, a busca 
por parcerias importantes que proporcionam 
à classe contábil workshops e consultorias de 
forma gratuita, para o constante aprimora-
mento e desenvolvimento.

A pandemia da COVID-19 abalou o mundo 
inteiro, e com o CRCRJ não foi diferente. Mas, 
é com uma visão otimista e confiante sobre a 
colaboração de todos que temos certeza que 
a reabertura da nossa sede será extrema-
mente positiva.

Obrigado a todos que colaboraram para que 
o Conselho permanecesse em pleno funcio-
namento neste momento desafiador.

Samir Nehme
Presidente do CRCRJ




