
PROTOCOL FOR ADMISSION OF SERVICES SUPPLIERS 

AND OTHER PROFESSIONALS FROM FOREIGN COUNTRIES
In view of the conditions of the coronavirus pandemic in the country 

and the advance of vaccination against covid-19, the Executive Board of 
Eletronuclear revised, as per recommendation of the Crisis Management 
Committee, the protocol for the entry of third parties for eventual 
service/mission at the facilities of the Almirante Álvaro Alberto 
Nuclear Power Plant (CNAAA) – the last edition had been published in 
Gestão da Crise no. 270, of March 15th,2021. 

The purpose of this protocol is to update the guidelines to guide 
employees and managers of Eletronuclear when there is a need to receive, 
on the company's premises, whether at the nuclear plant or at its 
headquarters, individuals or groups of people to carry out any type of 
work of eventual character. 

This document covers: 

. Employees of other companies (national or foreign) on a technical 
visit or to provide services to Eletronuclear; 

. Representatives of national and international organizations on 
inspection and observation missions. 

From preparation to reception: 

1. Initially, it is up to each manager to assess the need and urgency
for the individual or group of people in question to come, given the need 
to maintain the sanitary conditions of the company's work environment. 

2. If the presence of professionals is considered unavoidable and
essential, the manager must appoint the employee or employees who will 
accompany the technicians during their stay on the company's premises. 

3. It is an essential condition for the entry of third parties into
the company's premises to have the complete vaccination schedule, that 
is, to have already 14 days from the date of the second dose or the 
application of the Jansen vaccine, with a single dose. 

4. The Department of Occupational Safety and Medicine (DSM.A) must be
informed, as soon as possible, about the reception of professionals, 
especially those from abroad, so that there is enough time to facilitate 
the entry process. 



5. The manager of the area that will receive the visitors is 
responsible for giving prior notice of this protocol to the 
individual/group who will come to CNAAA or to headquarter.

 6. In the case of third parties residing abroad, they must be 
instructed to, before arriving in the country, send a form duly completed 
with information about their health. The document is available 
at https://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Corona-
Virus.aspx and should be forwarded to their contact at 
Eletronuclear, who will arrange for it to be sent to DSM.A .

Upon arrival at the company's premises: 

7. It is essential to present proof of vaccination against covid-19;

8. In the case of foreign visitors or visitors with a history of
traveling abroad in the last 14 days, access will only be allowed after 
a clinical evaluation by the DSM.A health professionals. Complementary 
exams (RT-PCR or antigen test) may be requested, at the discretion of 
the professional who provides the service. 

The conduct on the company's premises: 

9.It is up to the Eletronuclear employee responsible for conducting
third parties to inform them about the company's existing protocols and 
regarding good practices in the prevention of covid-19. This includes 
mandatory use of the mask in all company premises, frequent asepsis of 
the hands and maintaining adequate distance between people. It is also 
recommended to advise them about care during their accommodation and the 
need to maintain proper behavior outside the work environment during 
their stay. 

10. In the event of symptoms that may be related to covid-19, third
parties must be instructed not to attend the company and immediately 
communicate their situation to the employee responsible for their stay. 

11. In this case, the DSM.A must be promptly notified so that it can
take appropriate actions. 

https://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Corona-Virus.aspx
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PREVENTIVE ACTIONS

NAME:
PASSPORT NUMBER: COUNTRY:
PERMANENT ADDRESS:
CITY: COUNTRY:

Places visited in the previous 15 days
before boarding to Brazil:

Means of transportation used to reach 
Brazil

(  ) airplane
(  ) ship
(  ) bus
(  ) train

Name of the transportation company:

Details (flight number, ship’s name, etc,):

Date and time of arrival:

Place of hosting:

Place and schedule of meetings/works
with Eletronuclear:

Do you have or had any of the below
symptoms?  (Please consider the last
15 days.)
(  ) Fever – 37,8 °C (100 °F) or more
(  ) Headache
(  ) Cough
(  ) Sneezes
(  ) Difficulty to breath
(  ) Sore throat
(  ) Coryza, sputum
(  ) Eye or nasal congestion
(  ) Diarrhea
(  ) Vomit

I declare that I have read and will 
adhere to the content of this admission 
protocol for services providers and 
other foreign technicians.

[Local and date]

[Signature]



PROTOCOLO PARA ADMISSÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO

E OUTROS TÉCNICOS VINDOS DO EXTERIOR
Tendo em vista as condições da pandemia do coronavírus no país e o avanço 

da vacinação contra a covid-19, a Diretoria Executiva da Eletronuclear 
revisou, por recomendação do Comitê de Gestão da Crise,�o protocolo para 
entrada de terceiros em serviço/missão de caráter eventual nas instalações 
da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) – a última edição 
havia sido publicada no Gestão da Crise no270, de 15/03/2021.

O objetivo do presente protocolo é atualizar as diretrizes para orientar 
empregados e gestores da Eletronuclear quando da necessidade de se 
receber, nas dependências da empresa, seja na central nuclear ou na sede, 
indivíduos ou grupos de pessoas para a realização de qualquer tipo de 
trabalho de caráter eventual. 

Este documento abrange: 

Empregados de outras empresas (nacionais ou estrangeiras) em visita 
técnica ou para prestação de serviço à Eletronuclear; 

Representantes de organismos nacionais e internacionais em missão de 
fiscalização e observação. 

Da preparação para a recepção: 

1. Inicialmente, cabe a cada gestor avaliar a necessidade e a urgência
da vinda do indivíduo ou do grupo de pessoas em questão frente à 
necessidade de se manter as condições sanitárias do ambiente de trabalho 
da companhia. 

2. Caso a presença dos profissionais seja considerada inadiável e
imprescindível, o gestor deve escalar o empregado ou os empregados que 
acompanharão os técnicos durante a sua permanência nas instalações da 
empresa. 

3. É condição essencial para o ingresso de terceiros nas dependências
da empresa estar com o esquema vacinal completo, ou seja, já ter 14 dias 
da data da segunda dose ou da aplicação da vacina da Jansen, de dose única.

4. O Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho (DSM.A) deve ser
informado, com o máximo de antecedência possível, sobre a recepção dos 
profissionais, em especial vindos do exterior, de modo que haja tempo 
hábil para viabilizar o processo de entrada. 



5. O gestor da área que receberá os visitantes é o responsável por dar
ciência prévia deste protocolo ao indivíduo/grupo que virá para a CNAAA ou 
para a sede. 

6. No caso de terceiros residentes no exterior, os mesmos devem ser
orientados a, antes de chegar ao país, enviar um formulário devidamente
preenchido com informações sobre sua saúde. O documento está disponível
em https://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Corona-
Virus. aspx e deve ser encaminhado ao seu contato na
Eletronuclear, que providenciará a remessa do mesmo ao DSM.A.

Da chegada às instalações da empresa: 

7. É imprescindível a apresentação do comprovante de vacinação contra
covid-19;  

8. No caso de visitantes estrangeiros ou com histórico de passagem pelo
exterior nos últimos 14 dias, acesso somente será permitido após uma 
avaliação clínica pelos profissionais de saúde do DSM.A. Exames 
complementares (RT-PCR ou teste de antígeno) poderão ser solicitados, a 
critério do profissional que fizer o atendimento. 

Da conduta nas dependências da empresa: 

9. Cabe ao empregado da Eletronuclear responsável pela condução dos
terceiros orientá-los sobre os protocolos existentes na empresa e com 
relação às boas práticas na prevenção da covid-19. Isso inclui o uso 
obrigatório da máscara em todas as dependências da companhia, a assepsia 
frequente das mãos e a manutenção do distanciamento adequado entre as 
pessoas. Também é recomendável orientá-los sobre os cuidados durante a 
hospedagem e a necessidade de se manter uma conduta adequada fora do 
ambiente de trabalho durante sua estadia. 

10. Em caso de ocorrência de sintomas que possam estar relacionados à
covid-19, os terceiros devem ser orientados a não comparecer à companhia 
e comunicar imediatamente sua situação ao empregado responsável pela sua 
estadia. 

11. Neste caso, o DSM.A deve ser prontamente comunicado para que possa
tomar as providências cabíveis. 

https://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Corona-Virus.aspx
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Localidades por onde transitou nos
15 dias anteriores ao embarque para
o Brasil:

Indique o meio de transporte utilizado
para chegar ao Brasil:

(  ) aeronave
(  ) embarcação
(  ) veículo rodoviário
(  ) veículo ferroviário

Informe o nome da empresa responsável
pelo transporte:

Informe a identificação do meio de
transporte (número do voo, nome da
embarcação, etc.):

Informe a data e horário de chegada
ao Brasil:

Informe o local onde ficará hospedado:

Informe a data(s) e local(is) dos
compromissos com a Eletronuclear:

Indique se apresenta/apresentou os
sintomas abaixo (considere também os
últimos 15 dias):

(  ) Febre de 37,8 °C ou mais
(  ) Dor de cabeça
(  ) Tosse
(  ) Espirros
(  ) Falta de ar ou dificuldade  

de respirar
(  ) Dor no corpo
(  ) Dor de garganta
(  ) Coriza ou produção de escarro
(  ) Congestão nasal ou dos olhos
(  ) Diarreia
(  ) Vômito

Declaro que li e estou ciente que 
devo cumprir as normas que constam no 
protocolo para admissão de prestadores  
de serviço e técnicos vindos 
do exterior.

[Local e data]

[Assinatura]

NOME:
DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO:
ENDEREÇO DE MORADIA:

AÇÕES PREVENTIVAS


