COMUNICADO N.º 23 - PANDEMIA – COVID-19 – NOVAS MEDIDAS IMPLANTADAS PELA
GESTÃO:

A Diretoria da FUNDUNESP, ante o fim dos horários de restrições impostos pelo Governador do Estado
devido a PANDEMIA COVID-19, comunica aos seus Parceiros, Empregados e Colaboradores, o
RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS em sua sede, com o fiel cumprimento dos protocolos do
Plano SP para a retomada segura, conforme diretivas:


Orientação para realização de reuniões à distância (videoconferência, telefone ou aplicativos) e
possíveis cancelamento de trabalhos e viagens programadas, excetuando os casos de
comprovada necessidade e que deverão ser analisados pelos responsáveis;



Orientação de não comparecimento ao trabalho, mesmo que essencial, à aqueles que
apresentem sintomas de gripe ou resfriado, como febre, dor no corpo, coriza, qualquer tipo de
tosse, dificuldades de respirar, entre outros, até que os sintomas desapareçam completamente,
além de seguir as diretivas públicas já disponibilizadas nos diversos meios de comunicação
existentes quanto ao como agir e quais os procedimentos necessários para procurar
atendimento médico, estando porém a Unidade de Recursos Humanos desta entidade à
disposição para as condutas necessárias, principalmente informando para a realização do teste
de covid-19, antes do retorno aos trabalhos presenciais;

Nos casos de empregados, colaboradores, parceiros da FUNDUNESP que prestam serviços fora da Sede,
que se encontram a serviço do convênio existente com a UNESP ou dos diversos projetos apoiados por
esta Fundação, estes deverão seguir as orientações de seus coordenadores, superiores ou, as ordens
advindas e desenvolvidas pelos locais e instituições em que se encontram alocados. Inexistindo tais
orientações específicas, os mencionados empregados e colaboradores deverão reportar esse fato
imediatamente à FUNDUNESP (Unidade de Recursos Humanos: rh@fundunesp.org.br) e aos setores
responsáveis, a fim de que sejam verificadas pela Direção desta fundação as medidas a serem adotadas,
caso a caso, após discussão com as respectivas Coordenações desses projetos.
Novas informações e diretivas serão atualizadas nesta página, sempre que necessárias.

São Paulo, 03 de setembro de 2021.
EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDUNESP

Certificada ISO 9001:2015
Rua Libero Badaró – 377 – 23º Andar – Conj. 2310 – Centro - CEP 01009-906 - São Paulo - SP
www.fundunesp.org.br - presidencia@fundunesp.org.br
Tel: (11) 3474-5300

