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COMUNICADO 

Em atenção às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério 

da Saúde, e, em consideração às publicações de Decretos, pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, que disciplinaram as medidas de saúde para enfrentamento do novo 

coronavírus no âmbito estadual, informamos o retorno, a partir do dia 19/04/2021, do 

expediente presencial de trabalho na sede da OCERN-SECOOP/RN, de segunda a 

sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h, cabendo às gerências a coordenação da 

execução de trabalho diferenciado, caso seja necessario, mediante solicitação formal 

do colaborador solicitante.  

O atendimento externo deve ser realizado prioritariamente de forma virtual, sendo 

evitadas, ao máximo, ações presenciais, que só devem acontecer de forma excepcional e 

mediante agendamento pela plataforma digital “TOMTICKET”, disponível nos endereços 

eletrônicos “www.ocern.coop.br” e “www.sescooprn.coop.br”, ou, ainda, através do telefone 

(84) 3605-2531. 

Os cursos continuarão a ser ministrados apenas virtualmente, salvo expressa 

autorização da gestão. 

Para o retorno, será mantido o seguinte protocolo de prevenção: uso obrigatório de 

máscara nas dependências da sede; mesas de trabalho posicionadas com a distância 

mínima indicada pelos órgãos de saúde, que é de 1,5m; limitação de 1 (uma) pessoa para 

cada 5 m² (cinco metros quadrados) de área do estabelecimento; disponibilização de álcool 

em gel; manutenção de ventilação natural nas salas de trabalho, com portas e janelas 

abertas; aumento da limpeza das áreas comuns; manutenção de cartazes informativos e 

orientativos; monitoramento rigoroso de todos os colaboradores que apresentarem sinais de 

gripe, febre e/ou doenças respiratórias, para adoção das medidas necessárias; outras 

medidas sugeridas pela gestão no cotidiano.   

As medidas buscam preservar nossos dirigentes, colaboradores e a sociedade, 

contribuindo no sentido de diminuir a proliferação do novo coronavírus, responsável pela 

COVID-19, e poderão sofrer alterações conforme mudanças no cenário da pandemia. 

Natal/RN, 16 de abril de 2021. 
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Presidente 
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