
CORONAVÍRUS 

Materiais produzidos pelo Sesi do Rio Grande do Sul, que estão 

sendo colocados à disposição das indústrias, para divulgação 
entre os funcionários, tratando de ações preventivas contra o 

novo Coronavírus.  

 
No intuito de contribuir com a redução dos riscos de infecções pelo vírus Coronavírus 
(COVID-19), o SESI/RS estruturou ações que podem ser utilizadas pela sua indústria. 
 
São elas:  
1. Kit  

Informativo  
O Kit Informativo é composto por materiais que podem ser impressos pela sua indústria 
e distribuídos ou afixados em locais de grande circulação. Esse mesmo material está 
disponível em formato digital, que pode ser enviado por e-mail aos funcionários. Para 
baixar esse material acesse o link: www.sesirs.org.br/coronavirus 
 

2. Palestras com  
especialistas  
O SESI/RS conta com profissionais qualificados prontos para irem até a sua indústria e 
realizar palestras com foco em ações preventivas de combate ao novo coronavírus. 
Entre em contato com o seu Agente de Relacionamento ou ligue para 0800 51 8555 e 
solicite a proposta.  
 

3. Serviço de  
vacinação  
Ainda não existe vacina contra o novo coronavírus, porém, vacinar-se contra a gripe 
sazonal, além de proteger contra as complicações da influenza, ajuda a facilitar o 
diagnóstico e o gerenciamento dos casos suspeitos, dados os sintomas semelhantes 
entre coronavírus e influenza.  
 
A campanha de vacinação do SESI/RS contra a gripe iniciou em fevereiro e a adesão 
está disponível até 28 de março. Faça a adesão para sua indústria no site: 
www.sesirs.org.br/servicos/campanha-de-vacinacao 
 
Dados os avanços de casos do coronavírus no Brasil, o SESI/RS está em tratativas 
com a Anvisa para que a campanha de vacinação contra a gripe inicie o quanto antes.  
Atenção! 
 
Estão circulando muitas notícias falsas sobre o novo coronavírus. Sugerimos acessar o 
Blog SESI Saúde na Empresa para sanar as suas dúvidas. 
https://saudenaempresa.sesirs.org.br/esclarecimentos-sobre-o-novo-coronavirus/  

A melhor maneira de combater o contágio é através da prevenção! 
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