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CTH – CENTRO DE  
TALENTOS HAGANÁ 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19

O objetivo é demonstrar as estratégias que o GRUPO 
HAGANÁ vem adotando no CTH – Centro de Talentos 
Haganá no enfrentamento a pandemia da COVID-19.

Todas as medidas adotadas seguem os protocolos 
dos órgãos públicos e visam à integridade da saúde 
dos nossos colaboradores e de todos aqueles que 
frequentam as dependências do CTH, bem como 
contribuir para a diminuição do risco de contágio e 
proliferação do Coronavírus.



A SEGUIR, DESTACAMOS  
ALGUMAS AÇÕES:
	 Atendimento: somente com agendamento de candidatos;

	 Controle de acesso: aferição da temperatura de  
 quem necessitar acessar o CTH;

	 Recepção: instalação de vidros no balcão;

	 Sala de espera: demarcação dos assentos com  
 distanciamento seguro;

	 Instalação de vidros nas baias de atendimento;

	 Criação de materiais informativos e educativos;

	 Instalação estratégica de dispenser de álcool em gel;

	 Salas de treinamento: redução do período  
 de treinamento de integração;

	 O treinamento está sendo feito em parte pelo EAD; 

	 Processos de recrutamento, seleção e admissão  
 estão sendo realizados de forma digital;

	 Documentações estão sendo todas digitalizadas;

	 Desinfecção periódica dos ambientes.



ATENDIMENTO

Para controlar o fluxo de pessoas no CTH, o atendimento 
presencial de candidatos está sendo realizado mediante 
agendamento. O (a) candidato (a) acessa um de nossos 
canais específicos, preenche a proposta de emprego e, 
havendo vagas compatíveis com o perfil do (a) candidato 
(a), nossas selecionadoras entram em contato e agendam 
uma data para entrevista presencial.

CONTROLE DE ACESSO

Durante o período de pandemia, todas as pessoas que 
acessarem as dependências do CTH, deverão estar de 
máscaras e passarão por aferição da temperatura corporal.

Quem não estiver usando máscara ou apresentar temperatura 
igual ou maior que 37,8°C, não terá o acesso liberado e 
será orientado (a) a procurar atendimento médico. Para 
tais situações, indicaremos o AMA (Atendimento Médico 
Ambulatorial) ou a UBS (Unidade Básica de Saúde), 
localizadas nas proximidades do CTH.

Nosso vigilante está orientado a ser cordial e educado 
com todas as pessoas durante o atendimento.



RECEPÇÃO

Foram instaladas divisórias com vidros no balcão da 
recepção. Essa estrutura permite que o atendimento 
seja realizado com o menor contato físico possível 
entre colaboradores e candidatos (as), reforçando 
ainda mais a proteção de todas as pessoas que esti-
verem na sala de espera.

SALA DE ESPERA

As cadeiras da sala de espera foram demarcadas 
com informações de assento interditado, orientando 
o (a) candidato (a) a utilizar outra cadeira livre. A 
estratégia é criar um distanciamento mínimo de 1,5m 
enquanto os (as) candidatos (as) aguardam na sala 
de espera.



BAIAS DE ATENDIMENTO

As baias de atendimento receberam instalação de 
vidros que separam fisicamente a selecionadora e o 
(a) candidato (a) no momento da entrevista. Essa 
medida possibilita que a entrevista seja realizada de 
forma eficiente e segura.

Foram disponibilizados fracos de álcool em gel nas 
estações de trabalho para que os colaboradores 
possam fazer a higienização das mãos durante as 
atividades profissionais.

MATERIAL INFORMATIVO

Materiais impressos foram fixados próximos às 
salas de espera, copa, banheiro e corredores com 
informações e orientações sobre os cuidados 
necessários para evitar o contágio da COVID-19 
durante as atividades no ambiente de trabalho.



DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL

Foram instalados dispensers de álcool em gel em 
locais estratégicos, possibilitando que colaboradores 
e visitantes façam a higienização das mãos durante 
sua permanência no CTH.

SALAS DE TREINAMENTO

Durante o período de pandemia, fizemos alterações nos 
cronogramas de treinamentos presenciais para evitar 
aglomeração de pessoas nas salas. Reduzimos o tempo 
de duração e adequamos às dinâmicas de treinamento 
de integração de novos colaboradores. Adaptamos a 
sala 1 para ocupar apenas 40% da capacidade total e 
demarcamos as cadeiras com informações de assento 
interditado. A sala 2 permanece com programação de 
ocupação suspensa temporariamente.

Foram instalados dispensers de álcool em gel em 
locais estratégicos, possibilitando que colaboradores e 
visitantes façam a higienização das mãos durante sua 
permanência no CTH.



DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

Como medida preventiva de contaminação pelo coronavírus, 
o Grupo Haganá providenciou um cronograma de limpeza 
desinfectante nas dependências do CTH.

O objetivo é fazer a desinfecção de todos os ambientes e 
reduzir os riscos de contaminação por vírus, bactérias, 
parasitas, e outros agentes nocivos à saúde dos 
colaboradores e visitantes da empresa.

PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Todas as medidas de prevenção da COVID-19 adotadas pelo 
Grupo Haganá no CTH, tem contribuído para a retomada das 
atividades dos departamentos R&S, T&D e Almoxarifado com 
condições necessárias para proteção dos colaboradores e 
visitantes.

Contudo, práticas individuais como o uso de máscaras, 
higienização constante das mãos, evitar contato físico e 
monitoramento dos sintomas poderão colaborar de forma 
significativa para a diminuição do risco de contágio do 
coronavírus.
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