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Prezado(a) Prestador(a) de Serviços,

O Instituto Yara Tupynambá está retornando às atividades presenciais do Projeto de 

Qualificação Profissional, Educação Patrimonial, Revitalização de Moradias e 

Urbanização do Córrego do Feijão, Cantagalo e Parque da Cachoeira, dos Cursos de 

Jardinagem e de Oficial de Construção Civil, neste mês de agosto.

Para tal, o Instituto adotou protocolos de saúde e segurança para prevenção da 

COVID-19, orientando colaboradores e alunos afim de desenvolver atitudes com o 

objetivo de proteger a todos, durante o processo de ensino aprendizagem e reforma 

das casas e jardins.

Assim sendo, solicitamos sua concordância em participar das atividades práticas, que 

serão feitas em Canteiro de Obras Modelo e nas casas indicadas pelos alunos, e que 

serão reformadas durante o projeto, e em cumprir os protocolos de biossegurança 

estabelecidos pelo Instituto Yara Tupynambá, assim como utilizar os EPIs e adotar as 

medidas listadas em anexo.

Caso sua empresa tenha outros funcionários, e estes participarem das atividades 

vinculadas ao Projeto, assim também devem assinar o presente Termo.
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Termo de Consentimento do Prestador de Serviços

Eu, ______________________________________________________________, 

função na empresa: ____________________________________________________, 

CNPJ:________________________________ CPF: ____________________________, 

declaro que fui devidamente informado sobre as medidas adotadas pelo Instituto Yara 

Tupynambá, como Prestador de Serviços conforme contrato em vigor. 

Diante disso, me comprometo a cumprir os protocolos de biossegurança estabelecidos 

pelo Instituto Yara Tupynambá assim como utilizar os EPIs, bem como adotar as 

medidas necessárias à prevenção do COVID-19. 

Compreendi e estou disposto a participar das atividades de campo referentes aos 

cursos de Jardinagem e/ou Oficial de Construção Civil e as obras de reforma das 

Moradias e jardins de Córrego do Feijão, Cantagalo e Parque da Cachoeira de 

Brumadinho-MG.

Assinatura do Prestador de Serviços:

 

_______________________________________________    Data: ___/___/___.
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ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

 Preencher diariamente o CHECK LIST de acompanhamento de sintomas 

relacionados ao COVID-19, constante na página do Instituto  

www.yaratupynamba.org.br/covid-19,  antes do início dos trabalhos.

 Realizar higiene das mãos frequentemente utilizando álcool gel ou água e 

sabão;

 Manter distância de, pelo menos, 2 metros, de outras pessoas;

 Utilizar máscara constantemente;

 Manter as janelas dos ambientes abertas;

 Evitar tocar a máscara enquanto a estiver utilizando;

 Trocar de máscara assim que ela ficar úmida ou a cada 2 horas;

 Não reutilizar a máscara suja;

 Higienizar constantemente as superfícies (cadeiras, mesas, bancadas, 

banheiros);

 Higienizar equipamentos quando necessária a troca entre participantes.

Caso perceba sintomas como: febre, diarreia, perda de olfato e paladar, enjoo, 

vermelhidão e coceira na pele, tosse seca, falta de ar, tontura, confusão mental, 

fraqueza, dores no peito, ou algum outro sintoma relacionado ao vírus, me 

comprometo a informar imediatamente ao responsável do Instituto Yara Tupynambá e 

a buscar orientação médica. 

Sendo positivo ao testar para o vírus, estou ciente em respeitar os 21 dias de 

isolamento domiciliar.

http://www.yaratupynamba.org.br/covid-19

