
Vamos juntos.

NA UNIDAS, 
SOMOS GENTE
CUIDANDO 
DE GENTE!

Veja os processos que 
aplicamos para garantir 
a saúde e bem-estar 
de todos.



O nosso compromisso 
é com o seu bem-estar!

A segurança e saúde da nossa comunidade, nossos 
clientes e colaboradores é prioridade para a Unidas.
Desde o surgimento do novo coronavírus 
(COVID-19), criamos um comitê interno com o 
objetivo de realizar o monitoramento constante da 
situação e criar processos alinhados às orientações 
da Organização Mundial da Saúde que contribuam 
para a redução da propagação do vírus no Brasil.



Manter distanciamento 
de 2 metros

Sempre lavar as mãos com água e sabão ou usar 
o álcool 70% após cada atendimento.

Utilização de máscaras durante 
todo o atendimento

PARA SUA SEGURANÇA

MANTENHA DISTÂNCIA

Unidos, cuidando um do outro!

2m 2m

2m2m
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Lave suas mãos com
água e sabão!

Unidos,cuidando 
um do outro!

Disponibilizamos uma cartilha para os funcionários com as diretrizes de combate ao 
COVID-19 em casa, no ambiente de trabalho e durante o seu deslocamento.

Contamos com um aplicativo para realização de atendimento caso 
o funcionário apresente algum sintoma.

Orientações gerais a equipe de atendimento



Veja como estamos 
cuidando das 
nossas lojas.
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A cada cliente atendido é feita uma esterilização 
de todos os objetos como canetas, telefone, 

maçaneta e demais superfícies.

Disponibilização de álcool 
em gel para clientes, 

colaboradores e 
fornecedores

Adesivo de piso para 
indicação de 

distanciamento mínimo 
de 1,5 metro

Placas de acrílico 
nos balcões 

Comunicado de uso de máscaras e
solicitação para que entre 2 clientes por vez



Fique tranquilo! 
Retirar carro com a 
Unidas é seguro.
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Intensi�camos os altos padrões de 
segurança e higienização dos nossos 
veículos.

Apenas um agente é responsável 
pela higienização interna dos 
veículos, utilizando máscara e luvas.

Os veículos são esterilizados 
internamente com álcool 70% no 
volante, maçanetas internas e 
externas, painéis, câmbio de marcha 
e demais pontos de contato.

Chaves e documentos também são 
higienizados com álcool 70%.



Disponibilizamos a opção de delivery 
para a retirada do veículo. O cliente faz 
a reserva pelo telefone, agenda sua 
entrega e recebe o carro higienizado 
em até 4 horas.

Proteção acrílica para dar mais 
segurança aos motoristas de 
aplicativos

E tem mais



Enviamos para todas as lojas que possuem vans 
um adesivo para colocar na porta com a 
informação de capacidade reduzida.

Comunicamos que
em função da COVID-19

estamos trabalhando com 
capacidade reduzida em nossas vans.

Essa é uma das medidas que adotamos 
para continuar atendendo vocês 

de forma segura.

Vamos juntos.

Adesivo | Vans



Fique em casa, 
mas se precisar de mobilidade, 

conte com a gente.

Vamos juntos.


