
USE MÁSCARA
Uso obrigatório de máscara nas dependências 
da Cigás.

LAVE AS MÃOS
Necessário higienizar as mãos com álcool em gel,
disponível na Companhia.

TRIAGEM OBRIGATÓRIA
No dia agendado, você passará por uma triagem, 
na qual sua temperatura será aferida. Temperatura
ideal até 37,5ºC, acima disso, o agendado não 
poderá realizar atendimento. 

OBEDEÇA À SINALIZAÇÃO
Obedeça à sinalização, especialmente sobre o 
distanciamento social para evitar aglomeração.

Fonte: Decreto Estadual 42.330/2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO;
A Coordenadoria de Comunicação da Cigás é
responsável pela cobertura fotográfica.

ESCADAS;
Não corra nas escadas;
Não utilize o celular ao subir e descer;
Utilize o corrimão como apoio.

ATENÇÃO PARA AS VESTIMENTAS E CALÇADOS;
Proibida entrada de pessoas usando calçados e roupas 
inadequadas ao ambiente. Em caso de visita na área 
operacional, atender aos requisitos de acesso.

ESTACIONAMENTO;
Não ultrapasse 10Km no trânsito interno;
Recomendamos estacionar de ré;
Pedestre, não transite entre os veículos.

É PRECISO SE IDENTIFICAR;
Apresente sua identificação (documento original com
foto) na portaria. No caso do representante legal, 
apresentar procuração.

BONS HÁBITOS
Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas 
nas dependências da Companhia e áreas de sua 
responsabilidade; É proibido fumar.

BEM-VINDO A 
COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS!

Guia do Visitante

PARA NÓS, 
A SEGURANÇA
É  O ATRIBUTO
MAIS IMPORTANTE

ATITUDE CONSCIENTE
Dispomos de Coleta Seletiva, então descarte 
corretamente os resíduos gerados durante 
sua visita.

Colabore conosco!
AJUDE A CUIDAR DE SUA SEGURANÇA 
E DO MEIO AMBIENTE

#NãoDesviedaPrevenção

Obedeça às orientações dos nossos brigadistas;
(uniformizados com camisa vermelha e bótons)

Sempre respeite as sinalizações;

Caso ouça o alerta sonoro intermitente, dirija-se 
ao Ponto de Encontro conforme placa.
(próximo à portaria).

Contamos com Brigada de Emergência

Imagem meramente ilustrativa

!

!
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24h disponível para emergências

cigas-am.com.br

Dúvidas? 
Fale conosco.

LIGUE 117

Em caso de emergência, 
mantenha a calma.

Companhia de
Gás do Amazonas

Comissão de 
Prevenção à 
COVID-19

Boas-Vindas!
É uma satisfação recebê-lo na Companhia de Gás do      
Amazonas. Para tornar sua visita segura e de acordo com os 
protocolos dos órgãos de saúde e autoridades sanitárias a 
Cigás informa cuidados obrigatórios no enfrentamento  à 
pandemia de COVID-19.

É proibido fumar.
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