


Clique para editar o título 
Mestre 

ORIENTAÇÕES 

DE BOAS 

PRÁTICAS – 

COVID-19 



O QUE É COVID-19? 



CORONAVÍRUS / RESFRIADO / GRIPE 



CUIDADOS EM CASA 
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DECRETO 

VIRGENTE - 

PROTOCOLO 

DE RETOMADA 
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FASE AMARELA 



 

 

FASE AMARELA 



 

 

FASE AZUL 

Mantidas as medidas sanitárias gerais e novas permissões para 

reabertura: 

•todos os setores autorizados nas Fases Vermelha, Laranja e Amarela; 

•bares e restaurantes, funcionando com 75% (setenta e cinco por cento) de 

sua capacidade; 

•templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 75% 

(setenta e cinco por cento) de sua capacidade; 

•transporte intermunicipal e turístico, funcionando com 75% (setenta e cinco 

por cento) de sua capacidade. 
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LIMPEZA 





MEDIDAS PREVENTIVAS – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

Lave as mãos 

com água e 

sabão ou 

higienizador à 

base de 

álcool em gel 

70% para 

matar vírus 

que podem 

estar nas 

suas mãos; 



LEMBRE-SE: 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e 

qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. 

- Evite tocar nos olhos, nariz e boca. 

- Realize a limpeza e desinfecção de objetos e superfícies que 

sejam tocados com frequência, utilizando água e sabão ou 

borrifando álcool. Os banheiros devem ser limpos de hora em 

hora. 

- Todas as ferramentas, máquinas e equipamentos de uso 

manual devem ser constantemente limpos e higienizados, 

antes e durante a execução dos trabalhos. 



MEDIDAS PREVENTIVAS – GERAL 

Realize a limpeza e 

desinfecção de objetos e 

superfícies que sejam tocados 

com frequência, como: volante, 

maçanetas, cambio de marcha, 

cinto de segurança; utilizando 

água e sabão ou borrifando 

álcool 
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MUDANÇAS 

 NO  

AMBIENTE 

 DE  

TRABALHO  



MEDIDAS PREVENTIVAS - LOCAL DE TRABALHO 

- Ter espaço reservado para guardar bolsas e itens pessoais dos 

colaboradores. Os colaboradores  devem trazer o mínimo de 

objetos pessoais para o ambiente de trabalho. (A empresa pode 

fornecer sacolas plásticas para acondicionar os pertences de 

cada funcionário). 

 

- Organize uma área de chega da para profissionais 

disponibilizando álcool em gel para higienização das mãos e 

medidas para higienização das solas do sapato como um 

borrifador com álcool 70% ou tapete com desinfetante. 

 

- Superfícies (mesas e bancadas) e objetos (telefones, teclados) 

precisam ser limpos com desinfetante regularmente. 



MEDIDAS PREVENTIVAS - LOCAL DE TRABALHO 

- Coloque os desinfetantes de mãos (álcool em gel) em locais de 

destaque no local de trabalho. 

-  Exiba placas de sinalização com orientações de como proceder a 

lavagem das mãos. 

- Promova boa ventilação no local de trabalho. 

- Diminua a capacidade de público do estabelecimento, de modo 

que seja possível minimizar o contato. 

- Reforce a limpeza de pontos de grande contato como corrimões, 

banheiros, maçanetas, terminais de pagamento, elevadores, 

mesas, cadeiras entre outros. 



MEDIDAS PREVENTIVAS - LOCAL DE TRABALHO 

- Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas nas filas na entrada 

ou para o pagamento. Dica: utilize adesivos no chão para demarcação 

da distância mínima. 
 

- Instale, se for possível, barreira de vidros nos caixas para ampliar 

ainda mais a distância e o contato entre colaborador e cliente. 

 

- Informe a seus funcionários, contratados e clientes que qualquer 

pessoa que tenha tosse frequente ou febre (37,3 C ou mais) precisa 

permanecer em casa. 

 

- Planeje um espaço separado para recepção de mercadorias, 

estoques e outros insumos. Denomine esse espaço de área suja. Este 

deve ser limpo numa frequência maior. Imediatamente após a 

chegada de mercadorias, insumos ou mesmo recepção de 

fornecedores proceda à limpeza e desinfecção de mercadorias. 



MEDIDAS PREVENTIVAS - LOCAL DE TRABALHO 

- Os colaboradores devem vestir o uniforme, ou roupa de trabalho, 

somente no local de trabalho. Uniformes, EPIs e máscaras não devem 

ser compartilhados. 

 

- Evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de 

mão. 

 

- Adote medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato 

pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo. 

 

- Priorize medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, 

evitando concentrá-la em um turno só. 

 

- Priorize agendamentos de horários para evitar a aglomeração e para 

distribuir o fluxo de pessoas. 



 Institua mecanismo e procedimentos para que 

os trabalhadores possam reportar aos 

empregadores se estiverem doentes ou 

experimentando sintomas; 

 As pessoas do grupo de risco e acima de 60 

anos, assim como pessoas que residem com 

pessoas do grupo de risco não devem 

exercer atividades de contato com o público 

direto; 

EMPREGADORES DOENTES 
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DOS 

RESÍDUOS 



DESCARTE DO LIXO 

É importante remover o lixo 

diariamente ou tantas vezes 

quantas forem necessárias 

durante o dia; 

 Distribua lixeiras com pedal e 

com tampa em todos os setores 

da empresa. 
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MÁSCARA 

 O uso correto de máscaras é fundamental para evitar a propagação da covid-19.  

Mascarás Descartáveis. Deve se 

realizar a troca assim que se perceber 

umidade ou no máximo após 2 

horas.  

Ex: Adotar um sistema de cores para cada período de utilização ou marcações na própria máscara 

que permitam identificar se houve a troca dentro do período indicado ao uso contínuo.  



MÁSCARA 

 O uso correto de máscaras é fundamental para evitar a propagação da covid-19.  

Mascara de Tecido. Caso sejam 

adotadas, devem ser trocadas 

assim que se perceber umidade. 

Em geral, o tempo máximo é de 

2 a 3 horas, mas o rigor deve 

ser maior em ambiente 

profissional. 



MÁSCARA 

 A máscara deve 

possuir as medidas 

corretas, devendo 

cobrir totalmente a 

boca e nariz, sem 

deixar espaços nas 

laterais.  



LIMPEZA DA MÁSCARA 



ERROS AO USAR A MÁSCARA 



PROTETOR FACIAL 

 Protetores faciais 

também podem ser 

usados por cima de 

um respirador para 

evitar contaminação 

do respirador por 

sujeira.  



MEDIDAS PREVENTIVAS 

Fique em casa se não se 

sentir bem. Se você tiver 

febre, tosse e dificuldade em 

respirar, procure 

atendimento médico. Siga as 

instruções da sua autoridade 

sanitária nacional ou local, 

porque elas sempre terão as 

informações mais 

atualizadas sobre a situação 

em sua área; 

Evite festas e eventos! 
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NOVO 

NORMAL – 
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PANDEMIA 



NOVO NORMAL PÓS PANDEMIA 



REFERÊNCIAS 

•OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SÁUDE; 
 
•OPAS – ORAGNIZAÇÃO PAN AMERICANO DE SAÚDE; 
 
•ANVISA  - AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 
 
•FUNDACENTO; 
 
•ENIT – ESCOLA NACIONAL DA INSPEÇÃO DO TRABALHO; 
 
•FIOCRUZ – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ  



REDES SOCIAIS  

dprotecaosst Dproteção 
Segurança  
no trabalho 

Dproteção 





Obrigado 


