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Diante do recente aumento dos índices de contágio de Covid-19 no estado da Bahia, com 

consequente aumento no número de casos na RLAM, implementamos algumas medidas 

adicionais de prevenção à Covid-19 na refinaria, com alterações tanto nas atividades de 

rotina como nas atividades de preparação para a parada de manutenção. Confira:

• Suspensão provisória dos serviços de preparação da parada.

• Adiamento do início da parada de manutenção em 14 dias.

• Implantação do teste de antígeno associado ao teste rápido.

• Redução de atividades dentro das instalações da refinaria: atividades de 

detalhamento de planejamento, que dependem exclusivamente de uso de softwares, 

passarão a ser realizadas em teletrabalho.

• Realização de pré-fabricação em oficinas externas: autorização para aumentar o 

percentual de atividades de pré-fabricação externa, buscando a redução de efetivo 

na refinaria.

• Implementação de horários distintos de almoço para o pessoal das empresas 

contratadas, buscando a redução de filas e contato e exposição de pessoas.

• Reforço para realização de campanhas educativas pelas empresas contratadas.

• Limitação dos serviços de manutenção de rotina ao essencial, , reduzindo o efetivo 

de manutenção de rotina na refinaria para aproximadamente 35% do efetivo normal.

• Realização diária de auditorias em todos os turnos e no administrativo, para 

verificação da implementação de ações e funcionamento das barreias definidas, 

sendo o resultado dessas auditorias  avaliado na reunião semanal da Força Tarefa 

RLAM, que estabelece ações de correção, caso necessárias.

Lembramos que, desde o início da pandemia, seguindo os protocolos da Estrutura 

Organizacional de Resposta à emergência da Covid-19 (EOR COVID 19), diversas 

medidas preventivas para proteção à saúde dos colaboradores já tinham sido adotadas, 

como: fornecimento e obrigatoriedade de uso da máscara; medição de temperatura na 

entrada da RLAM; utilização de formulário para auto declaração antes do início da jornada 

de trabalho; testagem; disponibilização de álcool em gel em todos os setores e em todas 

as estações de trabalho, bem como nos banheiros, copas, refeitório, transportes s e 

demais ambientes; limitação da ocupação não superior a 50%, com uso de máscaras nos 

transportes; redução do número de mesas e limitação da ocupação não superior a 50%, 

disponibilização de luvas e de sacos plásticos para guarda da máscara (durante a 

alimentação em refeitórios; turno de 12h em caráter excepcional; teletrabalho para os 

empregados em atividades administrativas que podem ser realizadas de forma remota.

Continuaremos monitorando a evolução da Covid-19 no estado da Bahia e 

avaliando diariamente, como fazemos desde o início da pandemia, a necessidade 

de implementação de outras ações, inclusive relacionadas à parada. Todas as 

medidas tomadas pela Petrobras seguem criteriosamente as orientações e 

determinações das autoridades públicas.

Implementamos medidas adicionais de prevenção à Covid-19 na refinaria, 

com suspensão provisória dos serviços de parada e alterações nas 

atividades de rotina


