
ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 
PARA PARALISAÇÃO PROLONGADA DE ATIVIDADES



Uma instalação ou estabelecimento pode 
ser forçado a paralisar repentinamente 
suas atividades por longo período, por 
exemplo, devido a uma pandemia. 

Nessa situação, a SOMPO SEGUROS lista 
algumas orientações importantes a serem 
seguidas para ajudar a mitigar riscos de 
acidentes e perdas nessas instalações, não 
somente no decorrer da paralisação mas 
também após a retomada das atividades.
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SEGURANÇA  CONTRA  INCÊNDIO
Certifique que os sistemas de proteção 
estejam em condições operacionais e 
estabeleça um programa de inspeção e 
testes devidamente registrados.

Mantenha energizados somente os sistemas 
vitais da empresa. Desligue instalações 
e dispositivos elétricos. Atenção ao 
desligamento de dispositivos emissores de 
energia térmica.

Caso o estabelecimento possua portas 
corta-fogo, verifique se estão devidamente 
fechadas.

Mantenha as áreas internas limpas com 
corredores desobstruídos. Em áreas de 
depósitos, a altura da armazenagem deverá 
se manter, no mínimo, 1 (um) metro distante 
da cobertura e de luminárias. Remova 
substâncias inflamáveis das áreas internas e 
as armazene em locais seguros e ventilados.

Mantenha as áreas externas limpas e sem 
acúmulo de materiais combustíveis. Caso 
necessidade de armazenamento de itens 
em áreas externas, mantenha-os distantes, 
no mínimo, a 10 (dez) metros de qualquer 
edificação.

Mantenha líquidos e gases inflamáveis em 
abrigos apropriados. Verifique se os registros 
de corte das tubulações de gases estão 
devidamente fechados.

Caso seja necessária manutenção com uso 
de trabalhos a quente, monitore através 
das equipes de segurança, com emissão 
e arquivamento obrigatórios das PT’s 
(Permissões de Trabalho).

Proíba a prática do fumo em todas as 
instalações, com sinalização de restrição. 
Inspecione o cumprimento da proibição.
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SEGURANÇA  PATRIMONIAL
Mantenha as áreas externas limpas para não 
despertar a atenção de criminosos. Realize 
visitas aleatórias para identificar sinais de 
invasão e danos a propriedade.

Participe de planos de ações com outras 
empresas da região, formando uma rede de 
monitoramento, com procedimento para 
acionar autoridades policiais.

Estabelecimentos comerciais em vias 
públicas devem instalar barreiras de 
proteção para dificultar atos de vandalismo, 
furtos e acessos não autorizados. 

Fique atento a visitas que se passam por 
agentes públicos. Permita somente o acesso 
de pessoas com identificação e visitas 
confirmadas e/ou agendadas.

Proteja a propriedade com sistemas de 
segurança equipados com dispositivos de 
nobreak e acesso limitado. Mantenha áreas 
externas iluminadas à noite.
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PROTEÇÃO  CONTRA 
EVENTOS DA NATUREZA

Mantenha quaisquer pontos de acúmulo de 
água limpos e livres de qualquer resíduo que 
possa causar entupimentos e consequente risco 
de alagamentos ou infiltrações. 
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Após a paralisação, siga essas orientações para a retomada das atividades: 

Antes de reiniciar qualquer equipamento, instalação ou utilidade parada há muito tempo, avalie, junto 
com a equipe de manutenção, a sua condição geral, para mitigar riscos de quebras de máquinas. Siga 
as instruções de comissionamento dos fabricantes.

Revise seus planos de emergência, contingência e continuidade de negócios com base nas lições 
aprendidas durante a paralisação, tendo como foco a confirmação do que funcionou bem ou não. 

RETOMADA DE ATIVIDADES




