COVID-19
III Reunião com o Setor de Saúde
Protocolos para Retomada

STATUS DOS PROTOCOLOS DO SETOR DE SAÚDE

Construção dos Protocolos
A retomada da atividade econômica de forma segura demanda a construção de protocolos para cada
setor afetado pela pandemia.
Os protocolos serão construídos em conjunto com os setores econômicos para se adaptarem a
suas necessidades específicas.

CONTATO COM OS SETORES

ENTENDIMENTO DAS

ANÁLISE DOS PROTOCOLOS

ESPECIFICIDADES E COLETA

E CONSOLIDAÇÃO

VALIDAÇÃO COM SETORES

IMPLEMENTAÇÃO DOS
PROTOCOLOS

DOS PROTOCOLOS

Agendamento de conversas
com principais
representantes dos setores
econômicos mais afetados

Nas conversas, serão
apresentadas as diretrizes
do Governo do Estado de
São Paulo para a
retomada e será feito um
mapeamento dos
protocolos e dificuldade
de implementação dos
mesmos.

DIVULGAÇÃO E

Entidades enviam
protocolos para
Secretarias. Protocolos
serão compilados e
analisados pela equipe do
Núcleo de Gestão
de Setores

Devolutiva aos setores para
circulação e validação.

Após aprovação, protocolos
serão divulgados e
implementados.

Estrutura dos Protocolos
Educação

Hotéis e turismo

+
Protocolo
padrão
Comércio

Alimentação

Protocolos
setoriais
e situacionais

Indústria

Serviços

Protocolos do Setor de Saúde - Protocolos já Encaminhados
Com insumos fornecidos pelas principais entidades/empresas do Setor da Saúde, 3 protocolos já estão em fase final de elaboração:

Demais Contribuições

Protocolo para
Operadoras de Saúde

Protocolo para Indústria e
Distribuição

Protocolo para
Consultórios, Clínicas e
Centros de Diagnóstico

Pilares dos Protocolos
O protocolo é divido em 5 pilares que reúnem ações requeridas para que as atividades econômicas sejam
retomadas de forma a minimizar a propagação do SARS-CoV-2

•

Recomenda políticas de afastamento entre
pessoas em ambientes compartilhados

Higiene Pessoal

•

Estipula níveis mínimos de cuidados pessoais
para evitar o contágio

Limpeza e Higienização de Ambientes

•

Regulamenta as formas de higienização dos
ambientes compartilhados

Comunicação

•

Propõe formas de comunicar a importância do
cumprimento das recomendações

•

Sugere métodos de controle dos casos detectados
a fim de evitar novos picos de infecção

Distanciamento Social

Monitoramento das Condições de Saúde

Protocolos setoriais X ambientes
Cada subsetor implica em um ou mais ambientes a serem considerados:

Subsetor

Status do
protocolos

Ambiente

Protocolo indicado

Hospitais

Em construção

Hospital

Hospital

Clínicas, Consultórios e
Centros de Diagnósticos

Feito

Consultórios e Centros
de Diagnósticos

Consultórios e Centros de
Diagnósticos

Operadoras de Planos de
Saúde

Feito

Prédio Administrativo

Escritório

Industria e Distribuição de
Insumos Médicos

Feito

Fábrica

Fábricas

Estética & Beleza

Contemplado
Clínicas de estética
em Economia Criativa

Clínicas de estética

Farmácias e Drogarias

Contemplado
em Comércio

Comércio, com algumas
especificidades

Lojas abertas ao público

Padrão

Distanciamento Social (1/2)
Para
Funcionários

Para
Clientes

Essencial

Essencial

Essencial

Não Aplicável

Recomendável

Não Aplicável

•

Distância segura – Manter ao menos 1,5 metro de distância entre as pessoas

•

Distanciamento no ambiente de trabalho – Reorganizar o ambiente de trabalho de modo a proporcionar o
distanciamento entre pessoas recomendado

•

Priorização do modelo de entregas – Manter prestação de atividade “Delivery” nos estabelecimentos,
sobretudo nos de alimentação

•

Demarcação de posições em filas – Demarcar as posições nas filas a fim de incentivar as pessoas a
respeitarem o distanciamento social – filas de pagamento, de entrada em estabelecimentos, entre outras

Essencial

Essencial

•

Uso de barreiras físicas – Instalar barreiras físicas entre clientes e funcionários que lidam diretamente com
clientes – caixas, recepcionistas, concierges, entre outros

Recomendável

Não Aplicável

•

Pagamento sem contato – Usar preferencialmente formas de pagamento contactless

Recomendável

Recomendável

Distanciamento Social (2/2)
Para
Funcionários

Para
Clientes

Recomendável

Não Aplicável

•

Transporte coletivo fora do horário de pico – Flexibilizar os horários de trabalho, a fim de que os
colaboradores não utilizem o transporte público em horários de pico

•

Reuniões virtuais ou presenciais com atenção à higiene e sanitização – Priorizar a realização de reuniões por
áudio e videoconferência e reforçar medidas de distanciamento, higiene e sanitização quando
expressamente necessário realizar a reunião presencialmente

Essencial

Essencial

Disposição segura dos assentos de ambientes de refeição – Reavaliar a disposição de assentos ocupados nos
refeitórios e copas, obedecendo ao distanciamento mínimo definido, bem como escalonar os horários de
refeições

Essencial

Recomendável

•

Higiene Pessoal
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Lavatórios equipados para higienização das mãos – Disponibilizar lavatórios equipados com água, sabão e
toalhas descartáveis, além de lixeiras com acionamento sem uso das mãos

Essencial

Recomendável

•

Álcool gel nas entradas e saídas dos estabelecimentos – Disponibilizar álcool gel 70% nas entradas e saídas
dos estabelecimentos e seus interiores

Essencial

Essencial

•

Orientação à higiene respiratória – Orientar a higiene respiratória, incentivando que pessoas cubram espirros
e tosse com papel descartável e que realizem o seu descarte correto

Recomendável

Recomendável

•

Uso Essencial de máscaras – Uso Essencial de máscaras de uso não profissional (comum)

Essencial

Essencial

•

Objetos pessoais de trabalho não compartilhados – Evitar o compartilhamento dos objetos pessoais de
trabalho, tais como, fones de ouvido, headsets, celulares, canetas, copos, talheres, pratos, entre outros

Recomendável

Não Aplicável

Limpeza e Higienização de Ambientes
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Ventilação do ambiente – Manter o ambiente ventilado – com portas e janelas abertas, evitar o uso de ar
condicionado e ventiladores mecânicos

Essencial

Não Aplicável

•

Manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado – Quando o ar condicionado for a única opção de
ventilação, realizar a manutenção adequada e limpeza do sistema

Essencial

Não Aplicável

•

Higienização de superfícies de contato frequente – Reforçar a limpeza e a higienização de superfícies, objetos
e equipamentos de contato frequente – como botões de máquinas, computadores, teclados, mouses,
telefones, elevadores, torneiras, corrimãos, maçanetas e puxadores

Essencial

Não Aplicável

•

Aumento da frequência de limpeza – Aumentar a frequência de limpeza e higienização de sanitários,
vestiários e ambientes em geral

Essencial

Não Aplicável

•

Remoção frequente do lixo – Remover o lixo com frequência, de forma a não gerar acúmulo, utilizando
procedimentos seguros

Essencial

Não Aplicável

Comunicação
•

•

•

•

•

Para
Funcionários

Para
Clientes

Essencial

Essencial

Recomendável

Recomendável

Antes e depois do trabalho – Comunicar aos colaboradores os procedimentos que devem ser adotados antes
de sair de casa – checagem de temperatura, vestir máscaras, entre outros – e ao chegar em casa – higienizar
maçaneta da entrada, remover as roupas e colocar em saco plástico e tomar banho, entre outros

Essencial

Não Aplicável

Procedimentos para suspeita e confirmação de casos – Esclarecer aos colaboradores quais são os protocolos
a serem seguidos em caso de suspeita e confirmação de caso de COVID-19 no estabelecimento, bem como
as práticas adaptadas de primeiros socorros durante a pandemia

Essencial

Não Aplicável

Recomendável

Não Aplicável

Comunicação dos protocolos adotados – Dispor comunicados sobre os protocolos adotados pelo
estabelecimento e sobre a necessidade de seu cumprimento – higienização das mãos, higiene respiratória,
uso de máscaras e distanciamento social, entre outras medidas adotadas
Orientação sobre a entrada de sintomáticos no estabelecimento – Dispor cartazes na entrada do
estabelecimento, com informações relacionadas aos sintomas de COVID-19, orientando que quem tenha
algum deles não entre no estabelecimento

Esclarecer motivos de afastamento do trabalho presencial – Esclarecer a todos os colaboradores que não
estejam trabalhando presencialmente os motivos do afastamento e as condições para seu retorno

Monitoramento das Condições de Saúde
•

Checagem de temperatura na entrada – Monitorar a temperatura dos clientes e colaboradores na entrada do
estabelecimento, por meio do uso de termômetros infravermelhos ou câmeras de imagem térmica,
impedindo a entrada daqueles que apresentem temperaturas febris (acima de 37,5°C)

Para
Funcionários

Para
Clientes

Essencial

Essencial

Recomendável

Não Aplicável

•

Protocolos de comunicação de suspeita e confirmação de casos – Estabelecer procedimentos de
comunicação de suspeita e confirmação de casos de COVID-19 entre funcionários

•

Acompanhamento da saúde de funcionários – Acompanhar os funcionários da empresa, em relação à
suspeita ou confirmação de COVID-19

Essencial

Não Aplicável

•

Suspensão de pessoas que tiveram contato com casos confirmados – Em casos de confirmação, o funcionário
deve ter suas atividades suspensas pelo período determinado pelo serviço médico

Essencial

Não Aplicável

•

Busca por orientação médica em caso de contaminação – A empresa que teve conhecimento de funcionário
com Covid-19 deve buscar orientação médica para definir medidas de prevenção para os demais
funcionários que tiveram contato direto com ele

Recomendável

Não Aplicável

Comunicação sobre confirmação de contágio no ambiente domiciliar – Os funcionários devem ser orientados
a informar a ocorrência de Covid-19 em pessoas que residem em seu domicílio para tomada de
providências, conforme protocolos de saúde

Essencial

Não Aplicável

•

PRESTADORES DE SERVIÇOS
Clínicas, consultórios e centro de diagnóstico

SAÚDE

Distanciamento Social
Para
Funcionários

Para
Clientes

O agendamento das consultas e exames deverá ser realizado de forma a minimizar o número de
pessoas ao mesmo tempo na sala de espera, assegurando distanciamento de 2 metros entre cada
paciente.

Não Aplicável

Essencial

•

Apenas pacientes menores de idade poderão ter acompanhantes para a realização de exames, com
exceção daqueles que necessitem de acompanhamento.

Não Aplicável

Essencial

•

Na recepção, deve-se manter uma sinalização no piso através de faixas com distanciamento de 2
metros para a fila de atendimento.

Não Aplicável

Essencial

•

Na sala de espera, as cadeiras deverão ser organizadas para manter distância de 2 metros entre as
pessoas.

Não Aplicável

Essencial

•

Se houver elevador na clínica, consultório ou centro de diagnósticos, recomenda-se que o trânsito
seja de máscara e com apenas 1 paciente e o seu (sua) acompanhante por vez; o mesmo vale para
os profissionais da entidade.

Essencial

Essencial

•

Será necessário a instalação de uma barreira física (ex: barreira de acrílico) nos pontos de
atendimento primário e triagem, como recepção.

Essencial

Não Aplicável

•

Todos os exames eletivos deverão ser agendados previamente por telefone, e as vagas deverão
considerar as regras de limite de pacientes / clientes por área do estabelecimento, evitando
aglomerações.

Essencial

Essencial

•

SAÚDE

Distanciamento Social
•

Em hospitais e unidades de saúde, durante entrega e retirada de materiais e instrumentais
cirúrgicos, usar rotas de deslocamento dentro das instalações conforme estabelecido pelas
instituições, com o cuidado de não adentrar áreas de atendimento a pacientes, pronto-atendimento
ou aglomerações. A circulação deve ser sempre com a utilização de máscaras cirúrgica e mantendo
a distância recomendada em relação a outras pessoas.

SAÚDE

Para
Funcionários

Para
Clientes

Essencial

Não Aplicável

Higiene Pessoal
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Caso o estabelecimento tenha serviço de estacionamento, os manobristas deverão utilizar máscara
cirúrgica durante todo o turno de trabalho.

Essencial

Não Aplicável

•

Caso o estabelecimento tenha serviço de estacionamento, deverá disponibilizar álcool em gel para
higienização das mãos antes dos manobristas entrarem no veículo e também após saírem do mesmo,
que devem circular durante todo o percurso com os vidros abertos.

Essencial

Não Aplicável

•

Os funcionários da recepção deverão utilizar máscara cirúrgica e o balcão deverá ter álcool em gel
para higienização das mãos dos profissionais e dos clientes.

Essencial

Essencial

•

Disponibilizar máscaras na entrada do estabelecimento para quaisquer pacientes e acompanhantes
que chegarem sem.

Não Aplicável

Essencial

•

O profissional de saúde e o paciente e seu(sua) acompanhante deverão utilizar máscara durante a
anamnese.

Essencial

Essencial

•

Durante o exame físico, a máscara do paciente poderá ser retirada para a oroscopia. Como há risco de
transmissão por gotículas nesse momento, o profissional de saúde deverá usar óculos de proteção ou
protetor facial adicionalmente à máscara cirúrgica.

Essencial

Não Aplicável

O profissional de saúde deve higienizar as mãos antes e depois o exame físico e evitar tocar a face do
paciente com as mãos contaminadas.

Essencial

Não Aplicável

•

SAÚDE

Higiene Pessoal
Para
Funcionários

Para
Clientes

Todos os profissionais (de atendimento direto ao paciente ou administrativos) deverão estar de
máscara cobrindo a boca e nariz durante todo o tempo. As máscaras deverão ser trocadas ao menos
duas vezes ao dia ou sempre que estiverem úmidas. Os profissionais deverão evitar tocar o rosto e
retirar a máscara somente em caso de necessidade. Para a retirada da máscara, o profissional deverá
higienizar as mãos antes e depois e utilizar sempre o elástico, sem tocar a parte da frente da
máscara.

Essencial

Não Aplicável

Deve ser solicitado ao paciente que higienize as mãos antes de pegar a ficha e a caneta para
preenchimento. Se possível, o preenchimento da ficha será feito pela própria secretária ou
recepcionista, para evitar o número de contatos.

Essencial

Essencial

•

Ao receber pagamento em dinheiro ou cheque, o profissional deverá acondicioná-lo em envelope e
higienizar as mãos com álcool em gel imediatamente depois.

Essencial

Não Aplicável

•

Durante a coleta de instrumentais e materiais cirúrgicos em hospitais, os profissionais devem realizar
a verificação da integridade dos mesmos usando máscaras cirúrgicas e luvas, atentando-se a possível
constatação de sujidades.

Essencial

Não Aplicável

•

•

SAÚDE

Limpeza e Higienização de Ambientes
Para
Funcionários

Para
Clientes

Caso o estabelecimento tenha serviço de estacionamento, considerar a adoção de filme plástico para
revestir o câmbio e o volante dos veículos antes que seja tocado pelo manobrista. Este deve ser retirado
pelo manobrista no momento da entrega ao paciente ou seu acompanhante.

Recomendável

Não Aplicável

•

Caso seja oferecido café e água ao paciente e acompanhante, utilizar copos descartáveis.

Não Aplicável

Recomendável

•

Retirar de salas de espera itens compartilhados como revistas, jornais e brinquedos.

Não Aplicável

Essencial

•

Realizar o atendimento com as janelas abertas e o ar-condicionado desligado, sempre que possível.

Recomendável

Não Aplicável

•

Deve-se ter absoluta atenção à higienização do estetoscópio antes de levar as olivas aos ouvidos.
Após cada consulta deverão ser higienizadas com álcool 70% ou outro desinfetante todas as
superfícies e equipamentos tocados pelo paciente ou acompanhante: mesa de anamnese, cadeira,
maca, balança, esfigmomanôtro, termômetro e todos os equipamentos utilizados em exames de
diagnóstico.

Essencial

Não Aplicável

Em caso de pagamento com o cartão, deve ser solicitado ao paciente que higienize as mãos antes de
digitar a senha. Outra possibilidade é higienizar o teclado da maquininha de cartões com álcool
isopropílico após cada uso.

Essencial

Essencial

•

•

SAÚDE

Limpeza e Higienização de Ambientes
•

Higienizar a bancada da recepção e as cadeiras com álcool de limpeza a 70% após cada uso por
paciente ou acompanhante diferente.

•

Os produtos para saúde e o instrumental cirúrgico consignado e disponibilizado pelo distribuidor
devem ser submetidos à limpeza por profissionais do CME do serviço de saúde, antes de sua
devolução, conforme Art. 71, RDC 15/2012.

SAÚDE

Para
Funcionários

Para
Clientes

Essencial

Não Aplicável

Não Aplicável

Essencial

Comunicação
•

•

Para
Funcionários

Para
Clientes

Todos os ambientes de recepção e em locais estratégicos como área de espera, elevadores,
lanchonetes deverão estar sinalizados com comunicação visual sobre higiene das mãos, higiene
respiratória e etiqueta da tosse.

Essencial

Não Aplicável

Comunicar aos hospitais a maior rigidez de higienização dos instrumentais e materiais cirúrgicos,
para evitar a disseminação do novo coronavírus e demais infecções hospitalares.

Não Aplicável

Essencial

SAÚDE

Monitoramento das Condições de Saúde
•

Qualquer funcionário que manifeste algum sintoma relacionado a COVID-19 deverá ser testado e
afastado pelo período de 14 dias preventivamente.

•

Na véspera da consulta/exame, realizar telefonema de verificação de sintomas suspeitos de COVID19: "O senhor(a) ou seu(sua) acompanhante apresentam ou apresentaram nas últimas 72 horas
tosse, dor de garganta, coriza, nariz entupido, diarreia, febre ou está com dificuldade de sentir cheiro
ou gosto das coisas?"

Para
Funcionários

Para
Clientes

Essencial

Essencial

Não Aplicável

Essencial

•

CASO SIM: Sugerir atendimento por TELEMEDICINA ou encaminhamento a atendimento
hospitalar e cancelar a realização do exame.

Essencial

Não Aplicável

•

CASO NÃO: Solicitar que todos os pacientes e acompanhantes se dirijam à clínica, ao
consultório ou ao centro de diagnóstico fazendo uso de máscara e que ao chegar higienizem as
mãos com álcool gel disponível na recepção.

Essencial

Não Aplicável

CASO NÃO: Recomendar que se apresentarem algum dos sintomas acima listados até o momento
da ida ao estabelecimento, que ligue novamente para orientação. Informar que o paciente deve
chegar no horário agendado, nem antes e nem depois, para evitar aglomeração.

Essencial

Não Aplicável

CASO NÃO: Para pacientes com diagnóstico confirmado há mais de 30 dias e assintomáticos há
mais de 7 dias, estes poderão ser atendidos seguindo o fluxo habitual.

Essencial

Não Aplicável

•

•

SAÚDE

OPERADORES DE PLANO DE SAÚDE

SAÚDE

Distanciamento Social
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Reorganizar o ambiente de trabalho de modo a proporcionar o distanciamento entre pessoas
recomendado de 1,5m.

Essencial

Não Aplicável

•

Instalar barreiras físicas em postos de atendimento, como caixas, recepcionistas, balcões de
atendimento, entre outros.

Essencial

Recomendável

•

Flexibilizar os horários de trabalho ou revisar horário dos turnos, a fim de que os colaboradores não
utilizem o transporte público em horários de pico.

Recomendável

Não Aplicável

•

Priorizar a realização de reuniões por áudio e videoconferência e reforçar medidas de
distanciamento, higiene e sanitização quando expressamente necessário realizar a reunião
presencialmente.

Essencial

Essencial

•

Reavaliar a disposição de assentos ocupados nos refeitórios e copas, obedecendo ao distanciamento
mínimo definido, bem como escalonar os horários de refeições.

Essencial

Recomendável

•

Suspender a entrada de visitantes à empresa, a menos que seja crítico ou essencial. Nestes casos,
adotar todos os procedimentos de higiene e monitoramento antes da entrada das pessoas às
instalações.

Essencial

Não Aplicável

Recomendável

Não Aplicável

•

Todas as viagens estão suspensas temporariamente. Aquelas que forem imprescindíveis para o bom
andamento dos negócios, somente poderão ser realizadas com aprovação da Diretoria e Presidência
da companhia. Qualquer profissional que retornar de alguma área de risco, deverá, no seu retorno,
permanecer em quarentena de 14 dias antes de retornar às instalações da empresa.
SAÚDE

Distanciamento Social
•

•

Para
Funcionários

Para
Clientes

Profissionais que se enquadrem nas condições de grupo de risco, como preconiza a OMS, deverão ser
orientados a permanecer em casa. Aqueles que podem fazer teletrabalho, assim o estão; os demais
devem permanecer em afastamento preventivo com remuneração garantida.

Essencial

Não Aplicável

No caso de uso de vans e ônibus fretados, respeitar a capacidade máxima de 50%, garantindo que os
funcionários sentem-se em assentos alternados.

Essencial

Não Aplicável

SAÚDE

Higiene Pessoal
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Disponibilizar lavatórios equipados com água, sabão e toalhas descartáveis, além de lixeiras com
acionamento sem uso das mãos.

Essencial

Recomendável

•

Disponibilizar álcool em gel 70% nas entradas e saídas da empresa e seus interiores.

Essencial

Não Aplicável

•

Profissionais devem utilizar máscaras não profissionais (caseiras) o tempo todo.

Essencial

Essencial

•

Evitar o compartilhamento dos objetos pessoais de trabalho, tais como, fones de ouvido, celulares,
canetas, copos, talheres, pratos, entre outros.

Recomendável

Não Aplicável

•

Promover treinamentos virtuais de higienização pessoal e profilaxia para prevenir a disseminação e
contágio do vírus.

Essencial

Não Aplicável

SAÚDE

Limpeza e Higienização de Ambientes
•

Garantir limpeza contínua dos ambientes de trabalho com os produtos adequados conforme o
material de cada superfície (álcool 70%, desinfetantes, detergentes etc.), seguindo as orientações da
ANVISA.

SAÚDE

Para
Funcionários

Para
Clientes

Essencial

Não Aplicável

Comunicação
•

•

•

•

•

Para
Funcionários

Para
Clientes

Expor comunicados sobre os protocolos adotados pela empresa e sobre a necessidade de seu
cumprimento – higienização das mãos, higiene respiratória, uso de máscaras e distanciamento
social, entre outras medidas adotadas.

Essencial

Não Aplicável

Expor cartazes nas áreas comuns da empresa com informações relacionadas aos sintomas de
COVID-19, orientando que qualquer funcionário que apresente pelo menos um destes, comunique
seu superior e inicie os procedimentos adotados nestes casos.

Essencial

Não Aplicável

Comunicar aos colaboradores os procedimentos que devem ser adotados antes de sair de casa –
checagem de temperatura, vestir máscaras, entre outros – e ao chegar em casa – higienizar
maçaneta da entrada, remover as roupas e colocar em saco plástico e tomar banho, entre outros.

Essencial

Não Aplicável

Esclarecer aos colaboradores quais são os protocolos a serem seguidos em caso de suspeita e
confirmação de caso de COVID-19 na empresa, bem como as práticas adaptadas de primeiros
socorros durante a pandemia.

Essencial

Não Aplicável

Recomendável

Não Aplicável

Esclarecer a todos os colaboradores que não estejam trabalhando presencialmente os motivos do
afastamento e as condições para seu retorno.

SAÚDE

Monitoramento das Condições de Saúde
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Promover a vacinação em massa para influenza, dengue, sarampo, rubéola, pneumococo, etc., pois
são doenças cujos sintomas podem ser confundidos com COVID-19.

Recomendável

Não Aplicável

•

Afastar todo sintomático respiratório e identificar os “comunicantes”. Estes devem, se possível,
entrar em esquema de teletrabalho por 7 dias para observar o aparecimento de sintomas. Caso não
apareçam, podem retornar ao local de trabalho.

Essencial

Não Aplicável

Monitorar a temperatura dos colaboradores e clientes (se aplicável) na entrada da empresa, por
meio do uso de termômetros infravermelhos ou câmeras de imagem térmica, impedindo a entrada
daqueles que apresentem temperaturas febris (acima de 37,5°C).

Essencial

Essencial

•

Estabelecer procedimentos de comunicação de suspeita e confirmação de casos de COVID-19 entre
funcionários.

Recomendável

Não Aplicável

•

Acompanhar os funcionários da empresa, em relação à suspeita ou confirmação de COVID-19.

Essencial

Não Aplicável

•

Em casos de confirmação, o funcionário deve ter suas atividades suspensas ou transferidas para o
formato de teletrabalho (conforme aplicabilidade) pelo período determinado pelo serviço médico e
recomendações médicas.

Essencial

Não Aplicável

A empresa que teve conhecimento de funcionário com COVID-19 deve buscar orientação médica
para definir medidas de prevenção para os demais funcionários que tiveram contato direto com ele.

Recomendável

Não Aplicável

•

•

SAÚDE

INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO

SAÚDE

Distanciamento Social
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Reorganizar o ambiente de trabalho de modo a proporcionar o distanciamento entre pessoas
recomendado de 1,5m.

Essencial

Não Aplicável

•

Instalar barreiras físicas em postos de atendimento, como caixas, recepcionistas, balcões de
atendimento, entre outros.

Essencial

Recomendável

•

Flexibilizar os horários de trabalho ou revisar horário dos turnos, a fim de que os colaboradores não
utilizem o transporte público em horários de pico.

Recomendável

Não Aplicável

•

Priorizar a realização de reuniões por áudio e videoconferência e reforçar medidas de
distanciamento, higiene e sanitização quando expressamente necessário realizar a reunião
presencialmente.

Essencial

Essencial

•

Reavaliar a disposição de assentos ocupados nos refeitórios e copas, obedecendo ao distanciamento
mínimo definido, bem como escalonar os horários de refeições.

Essencial

Recomendável

•

Suspender a entrada de visitantes à fábrica / empresa, a menos que seja crítico ou essencial. Nestes
casos, adotar todos os procedimentos de higiene e monitoramento antes da entrada das pessoas às
instalações.

Essencial

Não Aplicável

Recomendável

Não Aplicável

•

Todas as viagens estão suspensas temporariamente. Aquelas que forem imprescindíveis para o bom
andamento dos negócios, somente poderão ser realizadas com aprovação da Diretoria e Presidência
da companhia. Qualquer profissional que retornar de alguma área de risco, deverá, no seu retorno,
permanecer em quarentena de 14 dias antes de retornar às instalações da empresa.
SAÚDE

Distanciamento Social
Para
Funcionários

Para
Clientes

Profissionais que se enquadrem nas condições de grupo de risco, como preconiza a OMS, deverão ser
orientados a permanecer em casa. Aqueles que podem fazer teletrabalho, assim o estão; os demais
devem permanecer em afastamento preventivo com remuneração garantida.

Essencial

Não Aplicável

•

Nas áreas fabris onde o distanciamento de 1,5m não é viável, recomenda-se o uso de protetor facial.

Recomendável

Não Aplicável

•

No caso de uso de vans e ônibus fretados, respeitar a capacidade máxima de 50%, garantindo que os
funcionários sentem-se em assentos alternados.

Essencial

Não Aplicável

•

SAÚDE

Higiene Pessoal
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Disponibilizar lavatórios equipados com água, sabão e toalhas descartáveis, além de lixeiras com
acionamento sem uso das mãos.

Essencial

Recomendável

•

Disponibilizar álcool em gel 70% nas entradas e saídas da empresa / fábrica e seus interiores.

Essencial

Não Aplicável

•

Profissionais devem utilizar máscaras não profissionais o tempo todo, sejam eles administrativos ou
funcionários em chão de fábrica.

Essencial

Essencial

•

Evitar o compartilhamento dos objetos pessoais de trabalho, tais como, fones de ouvido, celulares,
canetas, copos, ferramentas, entre outros.

Recomendável

Não Aplicável

•

Promover treinamentos virtuais de higienização pessoal e profilaxia para prevenir a disseminação e
contágio do vírus.

Essencial

Não Aplicável

SAÚDE

Limpeza e Higienização de Ambientes
•

Garantir limpeza contínua dos ambientes de trabalho com os produtos adequados conforme o
material de cada superfície (álcool 70%, desinfetantes, detergentes etc.), seguindo as orientações da
ANVISA.

SAÚDE

Para
Funcionários

Para
Clientes

Essencial

Não Aplicável

Comunicação
•

•

•

•

•

Para
Funcionários

Para
Clientes

Expor comunicados sobre os protocolos adotados pela empresa e sobre a necessidade de seu
cumprimento – higienização das mãos, higiene respiratória, uso de máscaras e distanciamento
social, entre outras medidas adotadas.

Essencial

Não Aplicável

Expor cartazes nas áreas comuns da empresa com informações relacionadas aos sintomas de
COVID-19, orientando que qualquer funcionário que apresente pelo menos um destes, comunique
seu superior e inicie os procedimentos adotados nestes casos.

Essencial

Não Aplicável

Comunicar aos colaboradores os procedimentos que devem ser adotados antes de sair de casa –
checagem de temperatura, vestir máscaras, entre outros – e ao chegar em casa – higienizar
maçaneta da entrada, remover as roupas e colocar em saco plástico e tomar banho, entre outros.

Essencial

Não Aplicável

Esclarecer aos colaboradores quais são os protocolos a serem seguidos em caso de suspeita e
confirmação de caso de COVID-19 na empresa, bem como as práticas adaptadas de primeiros
socorros durante a pandemia.

Essencial

Não Aplicável

Recomendável

Não Aplicável

Esclarecer a todos os colaboradores que não estejam trabalhando presencialmente os motivos do
afastamento e as condições para seu retorno.

SAÚDE

Monitoramento das Condições de Saúde
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Promover a vacinação em massa para influenza, dengue, sarampo, rubéola, pneumococo, etc., pois
são doenças cujos sintomas podem ser confundidos com COVID-19.

Recomendável

Não Aplicável

•

Afastar todo sintomático respiratório e identificar os “comunicantes”. Estes devem, se possível,
entrar em esquema de teletrabalho por 7 dias para observar o aparecimento de sintomas. Caso não
apareçam, podem retornar ao local de trabalho.

Essencial

Não Aplicável

Monitorar a temperatura dos colaboradores e clientes (se aplicável) na entrada da empresa, por
meio do uso de termômetros infravermelhos ou câmeras de imagem térmica, impedindo a entrada
daqueles que apresentem temperaturas febris (acima de 37,5°C).

Essencial

Essencial

•

Estabelecer procedimentos de comunicação de suspeita e confirmação de casos de COVID-19 entre
funcionários.

Recomendável

Não Aplicável

•

Acompanhar os funcionários da empresa, em relação à suspeita ou confirmação de COVID-19.

Essencial

Não Aplicável

•

Em casos de confirmação, o funcionário deve ter suas atividades suspensas ou transferidas para o
formato de teletrabalho (conforme aplicabilidade) pelo período determinado pelo serviço médico e
recomendações médicas.

Essencial

Não Aplicável

A empresa que teve conhecimento de funcionário com COVID-19 deve buscar orientação médica
para definir medidas de prevenção para os demais funcionários que tiveram contato direto com ele.

Recomendável

Não Aplicável

•

•

SAÚDE

SERVIÇOS DE ESTÉTICA E BELEZA
Centros de Estética, Salões de Cabeleireiros, Estúdios de Tatuagem e Similares

SAÚDE

Distanciamento Social
•

Todas as pessoas deverão manter a distância segura de pelo menos 1,5m entre as outras, exceto
quando durante a realização de algum procedimento que exija proximidade menor que isso.

•

Avaliar a necessidade de transporte público dos funcionários em relação aos riscos e benefícios, e
considerar abordagens alternativas de garantir que a vinda e retorno do funcionário de seu domicílio
tenha o menor nível de exposição.

Para
Funcionários

Para
Clientes

Essencial

Essencial

Recomendável

Não Aplicável

•

Gerenciar os números de clientes em suas instalações, de forma a evitar aglomerações em que as
pessoas fiquem a menos de 1,5m umas das outras.

Essencial

Não Aplicável

•

Utilizar-se de agendamentos prévios e orientar que os clientes evitem chegar antecipadamente ou
com atrasos, para evitar aglomerações em ambientes como recepções e salas de espera.

Não Aplicável

Recomendável

•

Impedir a entrada de pessoas (funcionários ou clientes) no estabelecimento, caso estejam sentindo, ou
tenham sentido nas últimas 72 horas, qualquer sintoma relacionado à COVID-19 (tosse, dor de
garganta, coriza, nariz entupido, diarreia, febre, perda olfativa ou de paladar).

Essencial

Essencial

SAÚDE

Higiene Pessoal
Para
Funcionários

Para
Clientes

Recomendável

Não Aplicável

•

Se um trabalhador estiver sozinho atrás de uma barreira física, uma máscara médica ou uma cobertura
facial não será necessária.

•

Se o trabalhador estiver atrás de uma barreira física com colegas de trabalho ou precisar sair de trás
da barreira física (e uma distância de 2 metros não for possível), uma máscara ou máscara médica
deve ser considerada.

Essencial

Não Aplicável

•

Disponibilizar estações de lavagem de mãos, a profissionais e clientes, bem como álcool em gel 70%
em múltiplos pontos dentro do estabelecimento.

Essencial

Recomendável

•

Garantir uma boa higiene respiratória (encorajar as pessoas cobrirem espirros, tosse usando o
cotovelo).

Essencial

Recomendável

•

Fornecer os equipamentos necessários para a proteção (máscaras, luvas, etc.), principalmente
considerando-se a proximidade entre os profissionais e clientes durante a realização dos
procedimentos.

Essencial

Não Aplicável

•

Evitar tocar a boca, os olhos e o nariz com as mãos não lavadas (ou com luvas).

Essencial

Essencial

•

Implementar desinfecção e lavagem de mãos fora do ambiente, obrigatório para a entrada no
estabelecimento.

Essencial

Recomendável

SAÚDE

Higiene Pessoal
Para
Funcionários

Para
Clientes

Recomendável

Não Aplicável

•

Os lenços usados devem ser descartados imediatamente em uma lixeira de acionamento sem as mãos,
e as mãos devem ser lavadas antes de continuar o trabalho.

•

Se luvas forem usadas, verifique se elas são removidas após cada cliente e trocadas regularmente. As
mãos devem ser higienizadas entre todas as trocas de luvas.

Essencial

Não Aplicável

•

Durante a realização dos procedimentos, os profissionais envolvidos diretamente deverão utilizar
protetores faciais (devidamente higienizados periodicamente) ou a combinação de máscara
(preferencialmente N95 - trocada a cada 14 dias, no máximo) e óculos. Recomenda-se, também, o uso
de aventais preferencialmente impermeáveis, a depender do tipo de procedimento.

Essencial

Recomendável

Os clientes devem usar máscara médica durante toda a sua permanência no estabelecimento, as quais
devem ser fornecidas mediante esclarecimentos de medidas de segurança adotadas para todos que
entrarem sem as mesmas.

Essencial

Não Aplicável

Treinamento deve ser fornecido pelo empregador aos funcionários em relação ao uso apropriado de
EPIs, como vesti-lo, periodicidade de troca, descarte e armazenamento.

Essencial

Essencial

•

•

SAÚDE

Limpeza e Higienização de Ambientes
Para
Funcionários

Para
Clientes

Recomendável

Não Aplicável

Essencial

Não Aplicável

Recomendável

Não Aplicável

•

Realizar o atendimento com as janelas abertas e o ar-condicionado desligado, sempre que possível.

•

Reforçar a limpeza e a desinfecção dos sanitários e limitar o número de entradas.

•

Manter o ambiente limpo e remover o lixo de maneira segura pelo menos 3x ao dia.

•

Realizar limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, teclados, maçanetas,
botões, etc.).

Essencial

Não Aplicável

•

Realizar limpeza diária dos aparelhos de ar condicionado, seguindo recomendações sanitárias para
evitar possíveis contaminações durante os procedimentos de limpeza.

Essencial

Não Aplicável

SAÚDE

Comunicação
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Circular informações de boas práticas de higiene pessoal e distanciamento aos funcionários, clientes e
demais frequentadores

Essencial

Não Aplicável

•

Esclarecer sobre as condições que levam ao afastamento de profissionais, caso isso seja necessário.

Essencial

Não Aplicável

•

Pedir aos clientes em grupos de risco que evitem ir ao estabelecimento.

Não Aplicável

Recomendável

•

Enviar mensagens automáticas para manter os clientes informados sobre os sintomas do COVID-19,
pedindo àqueles que estão doentes ou com sintomas respiratórios que evitem ir ao estabelecimento
até ficarem saudáveis novamente.

Recomendável

Não Aplicável

Esclarecer para todos os protocolos a serem seguidos em caso de suspeita ou confirmação de COVID
19 em algum dos funcionários, bem como os procedimentos de saúde a serem adotados nestas
situações.

Essencial

Não Aplicável

•

SAÚDE

Monitoramento das Condições de Saúde
Para
Funcionários

Para
Clientes

•

Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, de seus familiares e entes próximos, sobretudo
em casos de suspeita ou confirmação.

Essencial

Não Aplicável

•

Em casos de confirmação, afastar o profissional infectado por 14 dias e orientar que siga as
recomendações das autoridades de saúde para que obtenha a assistência necessária.

Essencial

Não Aplicável

•

Em casos de confirmação, comunicar os profissionais que tenham tido contato próximo ao mesmo e
pedir para que fiquem em casa por 5 dias para observar o aparecimento de sintomas de COVID-19.
Caso nenhum sintoma apareça, o profissional pode retornar ao trabalho.

Essencial

Não Aplicável

Recomendável

Não Aplicável

•

Em casos de confirmação em um profissional que preste atendimento, comunicar os últimos clientes e
recomendar que permaneçam em isolamento por pelo menos 5 dias e atentem-se ao aparecimento
de sintomas de COVID-19.

SAÚDE

Pauta aberta

Próximos passos

Validação final dos protocolos

Envio de protocolos para empresas para conhecimento e posterior implementação

Obrigado

