
Compromisso e 
respeito pela saúde e 
segurança de todos.



A MARCA COVID SAFE

Qualquer organização, 

independentemente do setor de 

atividade e dimensão.

COMO É ATRIBUÍDA A MARCA?

O processo de verificação avalia a implementação eficaz de procedimentos

e práticas adotadas pela organização no âmbito da sua atividade num local

determinado e tendo por critérios as orientações emitidas em documentos

oficiais pela OMS e OIT e a legislação em vigor aplicável ao setor, Estado e

Município.

COVID SAFE é a marca atribuída pela APCER às organizações que

cumprem uma lista de requisitos baseada nas orientações da Organização

Mundial de Saúde (OMS), Organização Internacional do Trabalho (OIT),

boas práticas e também na legislação específica definida pelo seu Estado

e Município para o setor, restabelecendo a confiança e permitindo

demonstrar aos seus colaboradores, clientes, parceiros e sociedade o

compromisso e respeito pela saúde e segurança de todos.

A verificação COVID SAFE é realizada 

por auditores da APCER, com uma 

vasta experiência profissional e 

competência comprovada na 

realização de auditorias no âmbito da 

Segurança e Saúde no Trabalho.

OS PROFISSIONAIS

A QUEM SE DESTINA?



O QUE DISTINGUE O SERVIÇO COVID SAFE? 

A APCER presta o serviço COVID SAFE de forma independente, recorrendo a uma metodologia rigorosa e a

auditores com competências comprovadas.

Acreditamos que este é o único caminho possível para aportar confiança em tempos de incerteza.

VANTAGENS DA MARCA COVID SAFE

Garantir a retoma da atividade em segurança, reduzindo os riscos e 

atuando com responsabilidade;

Identificar os pontos sensíveis, melhorando os procedimentos e 

práticas internas;

Restabelecer a confiança, envolvendo colaboradores, clientes, 

parceiros e sociedade;

Superar esta pandemia com agilidade, criando condições para a 

rápida recuperação das atividades organizacionais.



Contato preferencial

Yayra Monteiro

++55 11 95044-3606| yayra.monteiro@apcer.com.br

Demonstre aos seus colaboradores, clientes, parceiros e sociedade em geral o 

compromisso e respeito pela saúde e segurança de todos.

Obtenha a sua marca COVID SAFE.


