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requisitos, em vigor durante o período do contrato para a prestação de serviços na parada para
recarregamento da usina nuclear de Angra 2 (parada 2P16), necessários devido ao controle de
propagação do vírus denominado do coronavírus:
1. Manter a quarentena durante o período estabelecido, respeitando o distanciamento social
requerido, permanecendo nas dependências da hospedagem da Eletronuclear e evitando
contato com pessoas externas ao local;
2. Informar prontamente minha condição de saúde ou, se dentre as pessoas com quem coabito
ou com as quais mantenho contato direto, alguma foi diagnosticada com covid-19 ou tem
sintomas da doença;
3. Utilizar o transporte providenciado pela Eletronuclear, não sendo permitido embarque ou
desembarque fora dos pontos predefinidos, ou seja, hospedagem – usina – hospedagem.
4. Realizar autoavaliação do meu estado de saúde antes de embarcar na condução: se houver
alteração, devo permanecer na hospedagem e informar à supervisão e à área médica.
5. Não embarcar no veículo sem máscara e utilizá-la o todo o tempo.
6. Obedecer ao distanciamento social, ocupando apenas os lugares demarcados nos ônibus,
restaurantes e onde mais for requerido no interior das instalações da Eletronuclear.
7. Obedecer à proibição de uso de transporte público. Se, por alguma situação específica, eu
for utilizar esse meio de transporte, devo informar o fato à minha supervisão direta.
8. Além dos requisitos acima citados, declaro estar de acordo e seguir os demais requisitos e
procedimentos estabelecidos na Cartilha1 da Eletronuclear referente à P2P16.

.............................................., .............. de ......................... de ...............
(Local/Data)

.........................................................................................

1

– A cartilha acima mencionada será entregue no ato de assinatura deste termo de
compromisso.
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2
DÚVIDAS SOBRE O CORONAVÍRUS
[Fonte: Ministério da Saúde, https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/Cartilha -Coronavirus-Informacoes-.pdf]
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ESCOPO DA PARADA 2P16 – PRINCIPAIS ATIVIDADES
ABERTURA DO REATOR

O QUE É
O coronavírus causa uma doença chamada covid-19. Como nunca tivemos contato com esse vírus antes,
não temos imunidade contra ele.
COMO É TRANSMITIDO
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo. Veja as formas de
contágio:

DESMONTAGEM DOS INTERNOS
REMONTAGEM DOS INTERNOS
FECHAMENTO DO REATOR
TESTE DA ESTAÇÃO DE VAPOR PRINCIPAL – LBA 10/20/40
SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS PILOTO DE VAPOR PRINCIPAL – LBA 30
PMP 133.19 SUBSTITUIÇÃO DO MKD19CY041-044
INSPEÇÕES E TESTES DA ELÉTRICA – REDUNDÂNCIA 30
TESTES DOS TRAFOS BAT/BBT/BCT
DESCARREGAMENTO DO NÚCLEO
INSPEÇÃO DE ELEMENTO COMBUSTÍVEL
INMASTSIPPING PARA A IDENTIFICAÇÃO DO EC FALHADO
TROCA DE COMPLEMENTOS
CARREGAMENTO DO NÚCLEO
TESTE DA ESTAÇÃO DE VÁLVULAS DO PRESSURIZADOR – RESI

SINTOMAS

INSPEÇÃO DAS HASTES DAS BARRAS DE CONTROLE 1JDA 10.0

Os sintomas mais comuns são febre, tosse ou dificuldade para respirar.

INSPEÇÃO DOS INTERNOS SUPERIORES DO NÚCLEO 1JAC 31.0
INSPEÇÃO DAS PENETRAÇÕES MECÂNICAS – 1.JMK 10.0
INSPEÇÃO DAS PENETRAÇÕES ELÉTRICAS – 1.JML 10.0
BOMBAS DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO PRINCIPAL – PAC
INSPEÇÃO DOS PRÉ-AQUECEDORES LCH51/52/61/62 E LCS71/72
SUBSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO DE SOBREVELOCIDADE DA TURBINA
REPARO DE VAZAMENTO NAS VÁLVULAS MAC22AA001 E MAC22AA002
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COMPARATIVO COM OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

[Fonte: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/Cartilha -Coronavirus-Informacoes-.pdf]

O QUE EU FAÇO SE ESTOU COM SINTOMAS DE GRIPE?
Se você sentir sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações de isolamento domiciliar
do Ministério da Saúde. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.

4
COMO POSSO ME PROTEGER?
Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com
água ou sabão, ou então as higienize com álcool em gel
70%.
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com um lenço
ou o braço, mas não com as mãos.
Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao
tocá-los, lave sempre as mãos, como indicado.
Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.
Mantenha uma distância mínima de 2 metros de
qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
Evite abraços, beijos e apertos de mão. Adote um
comportamento amigável sem contato físico, mas sempre
comum sorriso no rosto (embaixo da máscara, claro!).
Higienize com frequência o celular e os brinquedos das
crianças.
Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres,
toalhas, pratos e copos.

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
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Medidas específicas a serem adotadas previamente ao acesso dos
trabalhadores contratados à usina para a parada 2P16
Ação de comunicação pela empresa contratada ou pela Eletronuclear junto aos trabalhadores
contratados, conforme descrito no protocolo acima.
CASO A – TRABALHADORES CONTRATADOS
Os trabalhadores serão informados PREVIAMENTE à contratação sobre a necessidade de se
manterem em quarentena por todo o período da parada 2P16.
O trabalhador deverá assinar termo de compromisso no qual se compromete a cumprir a
quarentena no período que antecede a parada e enquanto estiver prestando serviço.
Será realizada avaliação médica do trabalhador e verificado o histórico de coabitação com
alguém suspeito ou positivo para covid-19 antes do ingresso na quarentena.
O colaborador:
o Realizará testagem inicial, exames médicos e avaliação médica.
o Permanecerá em quarentena em hospedagem fornecida pela Eletronuclear, durante todo o
período da parada.
o Antes de iniciar as atividades na usina, realizará uma nova testagem e uma avaliação
médica.
A Eletronuclear irá prover os serviços de lavanderia para os colaboradores durante o período
de hospedagem.
CASO B – EMPRESAS CONTRATADAS NACIONAIS

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas,
principalmente, idosos e doentes crônicos. Fique em casa
até melhorar.
Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
USO DE MÁSCARAS
Use máscara sempre.
As máscaras são eficazes somente quando usadas em combinação com a limpeza frequente das mãos
com água e sabão ou sua higienização com álcool em gel 70%.
Após o uso da máscara, descarte-a em local adequado e lave as mãos.
Em todas as situações recomendadas, utilize a máscara do tipo cirúrgico ou de pano. A máscara N95 é
de uso do pessoal de saúde, sendo fundamental para sua proteção. Há risco de faltar, caso a população
compre a também.

Os trabalhadores serão informados sobre a necessidade de se manterem em quarentena por
todo o período da parada 2P16.
Os trabalhadores deverão ser testados 7 dias antes da prestação do serviço e passarão por
avaliação médica e testagem imediatamente antes de iniciar a prestação do serviço na usina.
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trabalho, com realização de teste e avaliação do departamento de medicina do trabalho da
contratada;
Em todos os casos, qualquer retorno estará condicionado à liberação pela área de medicina do
trabalho da Eletronuclear.
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CUIDADOS AO SAIR DE CASA
Use máscara sempre que precisar sair de casa.
Leve com você uma máscara reserva, porque seu tempo de uso é de 2 horas.
Leve também uma sacola para guardar a máscara, caso precise trocar.
Evite tocar ou ajustar a máscara, enquanto a estiver usando.
CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA
Lave as mãos com água e sabão antes de retirar a máscara.
Remova a máscara pelo nó na parte de trás e evite tocar na parte da frente.

Angra 2

Diretrizes a serem seguidas por empresas estrangeiras que participam da
parada 2P16
A Eletronuclear emitiu protocolo com as diretrizes para admissão de prestadores de serviço,
inspetores e outros técnicos vindos do exterior.
1. A admissão de técnicos vindos do exterior à Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto
(CNAAA) durante a pandemia da covid-19 só se dará em casos excepcionais.
2. Antes de chegar ao país, o visitante precisa preencher um formulário com informações sobre
sua saúde e enviá-lo ao seu contato na Eletronuclear para a viagem. Esse documento será
encaminhado ao serviço médico da empresa. O formulário está disponível em
http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa -e-Midias/Paginas/Corona-Virus.aspx.
3. Ao chegar à CNAAA, ele será encaminhado ao serviço médico para que seja realizada uma
avaliação do seu quadro de saúde.
4. Na sequência, será cumprida quarentena de 14 dias.
5. A empresa deverá realizar testes para COVID-19 e passar por avaliação médica, 7 dias antes
da prestação do serviço na Usina.
6. Ao final da quarentena, o trabalhador deverá ser testado para COVID 19, e deve se
reapresentar ao serviço médico para que seja feita nova avaliação de saúde antes da concessão
de autorização de trabalho na CNAAA.
7. Sua temperatura será medida diariamente no acesso às instalações da Eletronuclear.
8. Sua condição clínica será acompanhada diariamente, de forma remota ou presencial, por um
profissional de saúde da empresa.
Tanto o protocolo quanto o formulário que precisa ser preenchido pelo trabalhador estrangeiro
estão disponíveis no site da Eletronuclear, no link acima, em versões em português e inglês.

Deixe a máscara de molho por 30 minutos em uma mistura de 1 parte de água sanitária (2% a 2,5%)
para cada 50 partes de água potável. Por exemplo: 10 ml de água sanitária para cada 500 ml de água
potável.
Lave a máscara e as mãos com água e sabão.
A máscara precisa estar seca para ser utilizada de novo.

ATENÇÃO
O USO DA MÁSCARA NÃO SUBSTITUI AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO
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MEDIDAS QUE FORAM TOMADAS PELA ELETRONUCLEAR
Além de reduzir o escopo da parada, as medidas propostas têm como objetivo minimizar ou evitar a
propagação da covid-19 durante sua realização.

Promover, sempre com a concordância do ge stor do contrato/supervisor da atividade,
medidas preventivas nas atividades laborais, como distanciamento mínimo de 1,5m entre os
trabalhadores, fornecimento de álcool em gel e alterações na rotina de trabalho;

Ações de comunicação, treinamento e conscientização do pessoal contratado e próprio contam com o
patrocínio dos gerentes e superintendentes. Elas são de fundamental importância para evitar que tenhamos
prejuízo à saúde dos trabalhadores envolvidos e que o pessoal crítico para a operação da usina seja
atingido.

A ELETRONUCLEAR irá prover máscaras descartáveis aos colaboradores. A CONTRATADA
deverá prover os demais equipamentos de proteção individual de natureza sanitária
solicitados pela Eletronuclear em quantidade suficiente, bem como seguir as orientações
desta no controle da pandemia.

As práticas adotadas pela Eletronuclear estão em conformidade com as recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e de diferentes governos nacionais.

Em caso de SUSPEITA

PRINCIPAIS MEDIDAS

A empresa contratada deve seguir os critérios definidos pela Eletronuclear, atuando em total
sintonia com os protocolos da área de medicina do trabalho. Em especial, deve respeitar as
determinações quanto aos casos suspeitos e respectivos contactantes, bem como aderir aos
procedimentos de acompanhamento clínico e retorno ao trabalho;

DISTANCIAMENTO SOCIAL
Isolamento de trabalhadores com sintomas de covid-19 ou que tenham tido contato com uma
pessoa infectada
Limitação do acesso à Sala de Controle Principal (SCP)
A comunicação com a SCP deve ser feita somente de forma indireta

Trabalhadores com suspeita de contaminação devem ser prontamente colocados em
isolamento, com o devido acompanhamento clínico pela área de medicina do trabalho da
contratada, mantendo o gestor do contrato e o supervisor da atividade diariamente
informados sobre a situação dos mesmos;

Estabelecimento de horários fixos, de forma escalonada, para as refeições
As reuniões devem ser feitas, preferencialmente, por videoconferência, Webex ou outras
ferramentas on-line
Demarcação no piso de acesso, na entrada e saída das usinas, nos relógios de ponto, no
restaurante, nos pontos de ônibus, no ponto de controle e no Centro de Suporte Técnico (CST)
Os ônibus estão com os lugares marcados e os locais de parada já definidos. Além disso, estão
sendo desinfetados com maior frequência
MONITORAÇÃO DA SAÚDE DO PESSOAL
A equipe médica da empresa estará o tempo todo na usina para monitorar de perto, de forma
randômica, a condição de saúde dos trabalhadores.
Testes rápidos para covid -19 serão aplicados periodicamente nos trabalhadores, próprios e
contratados, a cada 14 dias.
O controle de temperatura será realizado na entrada da usina.

Informar imediatamente o gestor do contrato e o supervisor da atividade e promover a
desinfecção dos postos de trabalho e das ferramentas que o trabalhador utilizou nos últimos
7 dias;
Elaborar imediatamente uma relação com todas as pessoas que mantiveram contato direto
com o empregado com suspeita de covid-19 (contactantes) e encaminhá-la prontamente ao
gestor do contrato e ao supervisor da atividade;
Em acordo com as determinações da área de medicina do trabalho da Eletronuclear, colocar
os contactantes em isolamento preventivo, com o devido acompanhamento clínico pela área
de medicina do trabalho da contratada, mantendo o gestor do contrato e o supervisor da
atividade informados da situação dos mesmos;
Diariamente, a contratada deve preencher o formulário de acompanhamento epidemiológico
da covid-19 e remetê-lo ao fiscal do contrato e ao supervisor da atividade.

Tapetes de desinfecção fora m instalados em pontos de acesso.

RETORNO AO TRABALHO
Casos negativos: o retorno será avaliado pelo departamento de medicina do trabalho da
contratada;
Casos positivos: o retorno ao trabalho ocorrerá após a alta do serviço de saúde utilizado pelo
empregado, com realização de teste e com a avaliação do departamento de medicina do
trabalho da Contratada;
Não testados: o retorno ao trabalho somente ocorrerá após a apresentação de relatório de
acompanhamento do estado de saúde do empregado durante o período de afastamento do
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RESTRIÇÃO DE CONTATO COM A SALA DE CONTROLE PRINCIPAL (SCP) PARA A LIBERAÇÃO

Fiscalização do cumprimento das medidas de mitigação

DAS ATIVIDADES

Os técnicos de segurança do trabalho e de proteção radiológica deverão reforçar as
expectativas gerenciais, quanto ao cumprimento das ações aqui previstas neste protocolo,
durante o período da Parada 2P16 de forma a prevenir a propagação da COVID-19.

O controle de trabalho no Centro de Suporte Técnico (CST) será realizado, com a dedicação de
pessoal específico (SRO), no próprio CST, com o objetivo de limitar o contato com a SCP na
liberação das atividades.

De forma a tornar explícita a fiscalização, os citados acima portarão o adesivo abaixo, que os
identificará como fiscais ao longo da parada 2P16.

PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
Serão instalados pontos com álcool em gel para desinfecção ao lado do acesso, nos portais
monitores e ao lado da eclusa de acesso ao reator.
ESCOPO/PROGRAMAÇÃO DA PARADA
O escopo foi avaliado de forma a minimizar o número de contratados e a disponibilidade de pessoal
crítico.
Para atender a este objetivo, foram analisadas as atividades do escopo da parada versus a
disponibilidade e expertise do pessoal próprio. Desta forma, foram contratados apenas 160
profissionais para suplementar as equipes da empresa e para os casos onde há a necessidade de
participação do fabricante.

Diretrizes a serem seguidas por empresas e pessoal contratado nacional
que participam da parada 2P16

A participação de estrangeiros – sujeita à liberação governamental ou do país de origem – foi limitada
à prestação de consultoria nas áreas de piso do reator e teste das válvulas de segurança do
pressurizador e para a operação do equipamento subaquático de inspeção visual (Susi).
TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE PARADA QUANTO ÀS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DA
COVID-19 SERÃO REALIZADOS NO CINE DE PRAIA BRAVA, APÓS A ADMISSÃO , EM DATA A
SER MARCADA .

O objetivo do presente protocolo é estabelecer as diretrizes que as empresas e o pessoal
contratado prestando serviço na usina durante o período da parada 2P16 devem seguir para
prevenir a propagação da covid-19.

O

PESSOAL

CONTRATADO

PERMANECERÁ

NOS

ALOJAMENTOS

DA

EMPRESA ,

COM

FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES , DURANTE TODO O PERÍODO DA PARADA .

A Eletronuclear determinou que as empresas contratadas devem assegurar a adoção de
práticas condizentes com aquelas empregadas pela Eletronuclear. Dentre estas medidas
destacamos:

APLICAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DA COVID-19 EM TODOS OS
PROFISSIONAIS NA ADMISSÃO , APÓS 7 DIAS DE QUARENTENA E DEPOIS DE 14 DIAS A
PARTIR DA ADMISSÃO .

Com o objetivo de PREVENÇÃO

REGIME DE TURNO DE 12 HORAS.
Comunicar enfaticamente aos seus empregados as medidas de prevenção contra a covid19;

RÍGIDO CONTROLE DO DISTANCIAMENTO DE 1,5 M ENTRE OS TRABALHADORES NA
PASSAGEM DE TURNO , EM TODAS AS ÁREAS , PARA EVITAR O CONTATO PESSOAL .

Estimular a higienização frequente de objetos que precisam ser compartilhados no trabalho,
como ferramentas e equipamentos;
Aumentar o rigor na higienização do local de trabalho, com desinfecção de superfícies de
equipamentos e mobiliário;
Desenvolver procedimentos próprios para identificação e isolamento de possíveis casos de
covid-19, como, por exemplo, monitoração de temperatura corporal antes da jornada de
trabalho;
Estimular seus trabalhadores a informar prontamente sua condição de saúde ou se, dentre
as pessoas com quem coabitam ou com as quais mantêm contato direto, alguma recebeu
diagnóstico positivo ou tem sintomas de covid-19;

?

REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PREFERENCIALMENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA .
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UTILIZAÇÃO DA GUARITA DE ANGRA 1 PARA O ACESSO DO PESSOAL DE MANUTENÇÃO DA
ELETRONUCLEAR , DE FORMA A REDUZIR O ACESSO NA GUARITA DE ANGRA 2
O sucesso destas medidas depende, essencialmente, do comprometimento de todos, sem exceção.
É de fundamental importância manter o distanciamento social também fora das usinas.
Com isso, teremos que manter o regime de quarentena durante todo o período da parada (nada
mais pertinente hoje do que o #fiqueemcasa).
A atitude que tivermos pode afetar diretamente toda a comunidade, não apenas a nossa saúde.
Temos que contribuir para manter a saúde dos nossos colegas e familiares.

NA USINA
Será efetuada monitoração da temperatura na entrada.
Será realizada monitoração randômica da temperatura na usina ao longo do período de
trabalho.
A área de medicina do trabalho estará presente todo o tempo na usina.
Deverá ser mantido o distanciamento social de pelo menos 1,5m nas passagens de
turno/turma.
Também deverá ser mantido o distanciamento social, tanto quanto possível, na realização
das atividades. Caso seja necessário, requisitar EPI adicional, como, por exemplo, máscara
de face inteira.
Informar de imediato qualquer alteração de saúde ao supervisor da atividade.
REFEITÓRIO
Será avaliada a possibilidade de divisão do local em duas partes, de forma a permitir a
desinfecção após a saída de cada grupo de usuários.
Deverá ser obedecido o afastamento social, sendo ocupados apenas os lugares demarcados.
As turmas terão horários escalonados de refeição.
No ponto de espera para atendimento, também deverá ser mantido o afastamento social.
TRABALHOS NA ÁREA CONTROLADA

TRANSPORTE
Os trabalhadores serão orientados a fazer uma autoavaliação do seu estado de saúde antes
de embarcar: se houver alteração, deverão permanecer na hospedagem e informar ao seu
supervisor e à área médica.
O transporte dos trabalhadores será realizado ponto a ponto, não sendo permitido
embarque/desembarque fora dos pontos pré-definidos, ou seja, hospedagem – usina –
hospedagem.
Não será admitido o embarque sem máscaras. É obrigatório o uso das mesmas todo o tempo.
Deverá ser obedecido o afastamento social, sendo ocupados apenas os lugares demarcados
nos ônibus.
Será coibido o uso de transporte público. Se, por alguma situação específica, for requerido
transporte, é preciso informar ao supervisor da empresa ou da Eletronuclear.
Os trabalhadores que compõem a equipe do piso do reator terão transporte específico.

Serão usadas máscaras descartáveis pelo pessoal contratado. Para o pessoal da
Eletronuclear, no caso de acesso ao edifício do reator ou em atividade com necessidade de
uso de vestimenta amarela.
Distribuir os acessos de pessoal sempre que possível, como, por exemplo, entrada do pessoal
de inspeção de soldas em horário distinto da entrada das equipes de piso do reator, de forma
a evitar aglomeração no ponto de controle.
Evitar aglomeração nos pontos de colocação e de retirada de vestimenta. Com esse objetivo,
estabelecer limite de pessoas que podem estar ao mesmo tempo nesses locais.

