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1° Saúde do colaborador 

É fundamental que a empresa adote estratégias que permitam a 

identificação imediata de casos suspeitos e o afastamento do 

ambiente de trabalho de forma a diminuir a transmissão pessoa a 

pessoa a garantir o pleno funcionamento do estabelecimento. 

1.1 Distanciamento social 

É obrigatório: manter o distanciamento de 1,5 metro entre as 

pessoas, com exceção dos profissionais que atuam 

diretamente com as crianças idade pré-escola; 

Cumprir o distanciamento de 1,5 metro durante a formação de 

filas; 

O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio deve 

ser limitado a grupos pequenos, respeitando o distanciamento 

de 1,5 metro entre as pessoas. 

É recomendável: Os intervalos devem ser feitos com 

revezamento das turmas em horários alternados, respeitando 

o distanciamento 1,5 metro, preferencialmente ao ar livre. 

Evitar que os pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de 

fora entre na instituição de ensino. 

Atenção: Quando não for possível o distanciamento mínimo 

recomendado devido às características inerentes às atividades, 

devem ser aplicados outros métodos para evitar a exposição 

ao vírus, por exemplo, o uso de barreiras físicas impermeáveis. 

As barreiras físicas representam outro recurso para reduzir o 

contágio entre as pessoas por meio das secreções respiratórias 

e saliva. Para isso, elas precisam ser confeccionadas de 

material impermeável e de fácil higienização (acrílico/vidro) e 

instaladas em locais com maior contato como caixas ou 

balcões de atendimento. 

 

 

 

 



 

Outro tipo de barreira que ajuda a evitar o contágio entre as 

pessoas são os protetores faciais, como face shields, que 

também precisam ser confeccionados de material impermeável 

e de fácil higienização. 

 

1.2 Saúde do colaborador 

A empresa deve capacitar seu quadro de colaboradores, de 

maneira a torná-los de reconhecer os sintomas da doença 

precocemente, procurar cuidados médicos apropriados, auto 

notificar a sua situação e afastar-se do trabalho por iniciativa 

própria, minimizando o risco de contaminar seus colegas de 

trabalho. 

Os colaboradores devem ser orientados a comunicar 

imediatamente a ocorrência de sintomas compatíveis com o 

COVID-19, prioritariamente antes de ingressar no ambiente de 

trabalho. Deve-se prever e estimular a utilização de meios 

rápidos de comunicação como e-mails e telefones, para adoção 

rápida e oportuna de medidas específicas. 

O funcionário que for considerado suspeito deve ser afastado 

de suas atividades, além de seguir as recomendações das 

autoridades de saúde. Os trabalhadores devem ser orientados 

a informar à empresa eventual confirmação da doença, 

seguindo a quarentena indicada. De forma semelhante, o 

trabalhador deve ser estimulado a comunicar quando pessoas 

que coabita sua residência for confirmado com a doença. 

Pessoas que tiverem o contato próximo de alguém 

contaminado, devem ser considerados expostos e seguir os 

protocolos de saúde estabelecidos para esses casos. 

 

 

 

 

 



 

2° Monitoramento das condições de 

saúde 

É recomendável: Aferir a temperatura das pessoas (alunos e 

colaboradores) a cada entrada na instituição de ensino. Utilizar 

preferencialmente termômetro sem contato (infravermelho). Em caso 

de aparelho digital fazer a higienização antes e após o uso. 

Orientar os pais, responsáveis e alunos a aferirem a temperatura 

corporal antes de ir para a instituição educacional e no retorno ao lar. 

Caso a temperatura esteja acima de 37,5 °C, a recomendação é ficar 

em casa. 

Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas cara COVID-19 

na instituição de ensino.  

 

É obrigatório: Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, orientar 

o retorno para casa e a busca de atendimento médico necessário. 

Crianças ou adolescentes deverá aguardar em sala isolada até que 

um maior possa buscar. 

 

3° Equipamento de proteção individual 

Máscaras 

Recomenda-se que todos os colaboradores utilizem máscaras 

faciais durante o trabalho. Com intuito de proteger a si mesmo e as 

outras pessoas. 

No entanto, é preciso ter os devidos cuidados com o uso e 

higienização desses equipamentos para que cumpram com seu 

propósito sem oferecer risco à saúde dos colaboradores e clientes.  

 

 



 

Os colaboradores devem ser treinados sobre o uso correto das 

máscaras, devendo ser fornecidos materiais em quantidade 

suficiente para a troca, quando necessário e devidamente 

higienizados. As máscaras faciais devem ser substituídas a cada 3-

4 horas ou quando estiverem sujas ou úmidas. 

Deve atentar-se que o uso da máscara não reduz a 

necessidade de intensificação dos hábitos de higiene, inclusive da 

lavagem das mãos, e de manter o distanciamento de 1,5 metro entre 

as pessoas, sempre que a atividade permitir. 

Alguns cuidados devem ser observados antes, durante e após 

o seu uso. A seguir estão listados alguns itens a serem observados: 

 As máscaras devem estar limpas, íntegras (sem rupturas, 

rasgos ou furos), com bom ajuste e tamanho suficiente 

para proteger plenamente o nariz e a boca; 

 O uso das máscaras não pode ser compartilhado em 

hipótese nenhuma; 

 Evitar tocar na máscara, caso tocar, higienizar as mãos 

imediatamente; 

 Remover cuidadosamente a máscara pela parte de trás, 

presa às orelhas ou cabeça, de forma a evitar tocar o 

tecido da parte frontal, onde há alta concentração de 

gotículas expelidas pela boca e nariz; 

 Proceder com a correta lavagem das mãos sempre antes 

de colocar e após retirar a máscara. 

 

As máscaras artesanais ou não profissionais podem ser 

utilizadas em estabelecimentos da área de alimentos com o objetivo 

de diminuir a disseminação do novo coronavírus. Essas devem ser 

confeccionadas com material adequado, usadas de forma 

apropriada, trocadas com frequência e, se reutilizadas, devem ser 

previamente higienizadas. 

 

 



 

Reutilização e higienização de máscaras 

artesanais 

 Máscaras artesanais reutilizáveis devem ser trocadas e 

higienizadas frequentemente, observando-se os cuidados a 

seguir; 

 As máscaras confeccionadas com TNT podem ser danificadas 

durante o processo de higienização, por isso, não se 

recomenda a sua reutilização; 

  As máscaras confeccionadas em tecidos, de algodão ou 

mistos, podem ser reutilizadas, para tanto, devem ser 

higienizadas, sendo recomendado no máximo 30 lavagens; 

  A máscara deve ser confortável ao uso para evitar que o 

usuário leve a mão ao rosto devido ao incômodo causado; 

  A higienização das máscaras deve incluir uma etapa inicial de 

desinfecção, seguida de enxágue para retirar o excesso do 

agente desinfetante, para então ser lavada com água corrente 

e sabão neutro; 

 A desinfecção pode ser feita ao deixar de molho por pelo 

menos 20 minutos em solução de água sanitária (prepare uma 

solução diluindo duas colheres de sopa do produto com 

concentração entre 2 e 2,5% para cada litro de água ou 

conforme orientação do fabricante no rótulo) ou outro produto 

saneante desenvolvido para essa finalidade (ler instruções nos 

rótulos); 

 Lembre-se de enxaguar bem a máscara em água corrente para 

remover qualquer resíduo de desinfetante; 

  A lavagem das máscaras deve ser feita diariamente; 

 A máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas; 

 Deixar secar a máscara naturalmente e evitar torcê-la com 

força;  

 Passar a máscara com ferro quente;  

 Caso seja utilizada máquina de lavar roupas, pode-se 

programar o ciclo completo de lavagem (lavagem, enxague,  

 

 

 



secagem) de pelo menos 30 minutos com uma temperatura de 

lavagem de 60ºC; 

 Revisar seu estado frequentemente e substituir sempre que 

apresentar qualquer dano que comprometa sua função;  

 Guardar em um recipiente seco e bem fechado. 

 

Cuidados após o uso 

Deve-se descartar as máscaras sempre que houver danos e perda 

de ajuste ao rosto, deformação, desgastes entre outros, que possam 

diminuir sua proteção; 

As máscaras de TNT não podem ser lavadas nem reutilizadas, 

devendo ser descartadas imediatamente após o uso em saco 

fechado ou em lixeira com tampa; 

A empresa deve fornecer um local apropriado e seguro para descarte 

desses materiais; 

Se forem reutilizáveis, as máscaras usadas devem ser colocadas em 

sacos plásticos, de papel ou em local indicado pela empresa, de 

forma a seguir com seu processo de higienização. 

 

Luvas 

O uso de luvas descartáveis não é uma exigência na legislação 

sanitária vigente, tanto em serviços de alimentação (como 

restaurantes e lanchonetes) quanto em indústrias de alimentos; 

 Via de regra, as autoridades sanitárias recomendam o uso das luvas 

em atividades muito específicas, principalmente com o objetivo de 

evitar o contato direto das mãos com alimentos prontos para o 

consumo, em substituição a utensílios, como pegadores; 

 O uso também pode ser necessário para proteção da saúde do 

manipulador, visando, por exemplo, evitar o contato com materiais 

que possam irritar a pele; 

Entretanto, não há qualquer recomendação de autoridades de saúde 

nacionais e internacionais que indique o uso de luvas em serviços de  

 

 



 

alimentação como uma estratégia efetiva para reduzir a transmissão 

ou contaminação por COVID-19; 

A lavagem frequente e correta das mãos é uma das estratégias mais 

importantes para evitar a contaminação e transmissão do novo 

coronavírus; 

O uso de luvas não isenta o manipulador da lavagem das mãos. 

Como a atividade de produção, preparação e comercialização de 

alimentos é muito dinâmica, são diversos os momentos em que a 

lavagem das mãos é necessária; 

Os trabalhadores de alimentos devem lavar as mãos sempre: 

 Antes de começar o trabalho;  

 Depois de tossir, espirrar, assoar o nariz ou levar a mão ao 

rosto;  

 Antes de manusear alimentos cozidos ou prontos para o 

consumo;  

 Antes e depois de manusear ou preparar alimentos crus;  

 Depois de manusear lixo, sobras e restos;  

 Após tarefas de limpeza;  

 Depois de usar o banheiro;  

 Antes de comer;  

 Depois de comer, beber ou fumar;  

 Depois de lidar com dinheiro;  

 Depois de tocar em dispositivos, como celulares, tablets etc. 

 Ou seja, REGULARMENTE e quando houver qualquer 

interrupção da atividade de manipulação/ fabricação do 

alimento. A forma correta de lavar as mãos pode ser 

visualizada ao final deste documento.   Além disso, os 

funcionários NÃO devem usar adornos que possam acumular 

sujeiras ou dificultar o processo de higienização das mãos, 

como anéis, relógios e pulseiras, e nem apresentar unhas 

grandes ou pintadas.  

 

 

 

 



 

Cuidados com o uso das luvas 

 

Quando se usa luvas em serviços de alimentação ou indústrias de 

alimentos, um erro comum é não as trocar na frequência que se 

deveria, fazendo do seu uso um fator de risco, pois esse 

equipamento, que deveria proteger, acaba acumulando sujeira, 

tornando-se um foco de contaminação; 

Assim, deve haver fornecimento desse material em quantidade 

suficiente para promover a troca quando necessário, como na 

entrada da jornada de trabalho e quando houver sinais de desgaste, 

como furos ou rupturas; quando o material estiver sujo e quando 

houver interrupção do trabalho para realização de outras atividades 

alheias à produção de alimentos; 

Outro problema é que a luva passa uma falsa sensação de 

segurança, fazendo com que o operador ou manipulador negligencie 

algumas condutas de higiene, como a própria lavagem de mãos; 

Essa falsa sensação de segurança também leva os manipuladores a 

realizar muitas outras tarefas não relacionadas à manipulação de 

alimentos enquanto usam o mesmo par de luvas (por exemplo, 

manusear dinheiro, esvaziar caixas, limpar balcões); 

Portanto, a adoção do uso de luvas, não deve ser feita de maneira 

indiscriminada. É importante analisar-se as medidas mais eficazes, 

como a higienização das mãos, não poderiam ser adotadas no lugar 

do uso de luvas; 

Deve-se manter em mente que a correta lavagem das mãos é a 

medida efetiva na redução do risco de contaminação dos alimentos 

por agentes transmissores de doença, incluindo o COVID-19, desde 

que seja realizada na frequência necessária. 

 

4º Fabricação, manipulação x Covid-19 

Se as Boas Práticas de Fabricação e Manipulação tiverem sido 

fielmente seguidas, o risco de que um alimento seja veículo para  

 

 



 

transmissão do COVID-19 é pequeno. Além disso, destaca-se mais 

uma vez que não há evidências de transmissão do novo coronavírus 

por meio de alimentos.  

Deve-se avaliar especialmente a presença de controles que 

poderiam eliminar ou reduzir o risco de contaminação do alimento ou 

das superfícies/embalagens em que esse se encontra, incluindo o 

uso de processos térmicos, de procedimentos de limpeza, de 

agentes desinfetantes, de equipamentos de proteção individual (EPI) 

ou de outras barreiras físicas. 

 Caso esses controles tenham sido aplicados corretamente, não há 

necessidade de recolhimento ou descarte de produtos. Em algumas 

situações, a empresa também pode avaliar a pertinência da adoção 

de medidas corretivas, como, por exemplo. 

A empresa deve dar especial atenção aos seus registros e controles 

de atividades, de forma a garantir que os processos tenham sido 

feitos adequadamente e permitir a avaliação dos dados de produção 

do seu produto. 

 

5° Higienização das mãos 

A higienização das mãos é uma das estratégias mais efetivas para 

reduzir o risco de transmissão e de contaminação pelo novo 

coronavírus.  

É importante garantir que todos os trabalhadores estão procedendo 

com a lavagem cuidadosa e frequente das mãos. Lembre-se que as 

mãos devem ser lavadas com frequência, quando houver qualquer 

interrupção da atividade de manipulação/ fabricação do alimento, 

principalmente: 

▪ Antes de começar o trabalho;  

▪ Depois de tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz;  

 Após coçar os olhos, tocar na boca ou levar às mãos ao 

rosto; 

 Antes e depois de preparar alimentos crus, como carne, 

vegetais e frutas; 

 Antes de manusear alimentos cozidos ou prontos para o 

consumo; 



  Depois de manusear objetos alheios ao processo produtivo, 

como: celular, tablets, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, 

entre outros objetos; 

 Após tarefas de limpeza; 

 Após ir ao sanitário; 

 Antes de comer; 

 Após comer, beber ou fumar; e 

 Retornar dos intervalos.

6° Higienização do ambiente, 

equipamentos e utensílios 

 

Apesar do risco de transmissão do COVID-19 por meio de superfícies 

ser pequeno fora de ambientes hospitalares, é importante reduzir ao 

máximo essa possível via de transmissão, incluindo em 

estabelecimentos da área de alimentos. 
 

 

 A limpeza e desinfecção frequente e sistematizada dos ambientes, 

equipamentos e utensílios também devem ser objetos de grande 

atenção. Recomenda-se que as empresas verifiquem a necessidade 

de aperfeiçoar suas rotinas de limpeza e a sua frequência.  

 

A rotina de limpeza e desinfecção definida pela empresa deve ser 

seguida rigorosamente, lembrando que as superfícies, equipamentos 

e utensílios que entram em contato direto com o alimento devem ser 

frequentemente higienizados a legislação determina que ao menos, 

imediatamente após o término do trabalho, devem ser limpos 

cuidadosamente o chão incluindo o desague, as estruturas auxiliares 

e as paredes da área de manipulação de alimentos. 

 

Entretanto, recomenda-se que as empresas verifiquem a 

necessidade de aperfeiçoar suas rotinas de limpeza e a sua 

frequência. Recomenda-se atenção à rotina de limpeza e 

desinfecção das outras áreas da planta de produção, como 

vestiários, banheiros, vias de acesso e os pátios.  

 

 

 

 



 

Sugere-se aperfeiçoar os procedimentos de higienização de 

superfícies em que há maior frequência de contato, como maçanetas 

das portas, corrimãos, teclados, equipamentos sensíveis ao toque 

(como celulares e tablets) etc.  

 

As empresas devem redobrar seus esforços de limpeza e  

desinfecção visando controlar quaisquer riscos que possam estar 

associados a trabalhadores doentes.  

 

Os detergentes e desinfetantes utilizados devem ser adequados para 

a sua finalidade (leia o rótulo) e devem estar regularizados pela 

Anvisa. Para a limpeza (remoção de sujidades maiores, como restos 

de alimentos, terra e outras matérias indesejáveis) podem ser 

indicados água e sabão, detergentes, limpadores multiuso que são 

desengordurantes, limpa vidros (que são à base de álcool). 

 

Para desinfecção (diminuição da quantidade de micro-organismos) 

das superfícies, podem ser utilizados, por exemplo: solução de 

hipoclorito a 1%, ou seja, água sanitária na diluição e tempo 

recomendados no rótulo, álcool 70% líquido ou gel, e os próprios 

desinfetantes (seguir a orientação do rótulo).  

 

As empresas devem avaliar atentamente quais são os produtos que 

melhor se adaptam ao seu processo produtivo. Importante assegurar 

que toda a equipe esteja seguindo os procedimentos adequados de 

limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos e utensílios.  

 

Para isso, recomenda-se avaliar a necessidade de reforçar os 

treinamentos sobre o assunto. É importante atentar para a segurança 

dos trabalhadores ao preparar e usar saneantes, fornecendo os 

equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para sua 

manipulação (como máscaras e luvas) e o treinamento para seu uso 

adequado.  

 

7° Higiene e conduta pessoal 

Além do cuidado com a limpeza das mãos, deve-se atentar também 

à higiene pessoal dos funcionários que trabalham na área de  

 



 

manipulação de alimentos e às roupas, sapatos e equipamentos de 

proteção individual utilizados. 

Banhos antes do início da jornada e a garantia de uniformes limpos 

a cada turno de trabalho podem auxiliar no risco de transmissão do 

COVID19.  

A legislação determina que todos os elementos de vestuário e de 

proteção sejam trocados diariamente e estejam limpos, devendo ser 

frequentemente lavados, a menos que sejam descartáveis.  

De qualquer forma, deve-se atentar se as rotinas de lavagem e troca 

de equipamentos e uniformes precisam ser aperfeiçoadas. É 

relevante que os trabalhadores usem gorro para proteção do cabelo.  

Deve-se restringir o uso dos uniformes ao ambiente de trabalho, de 

forma a não permitir a circulação de funcionários uniformizados fora 

das áreas de produção. 

Também deve-se reforçar a determinação de retirada de todos os 

objetos de adorno pessoal que possam acumular sujeiras nas mãos, 

como anéis, brincos, pulseiras relógios etc., além da garantia de não 

uso de unhas grandes e com esmalte.  

Caso o trabalhador utilize óculos, sugere-se a implementação de 

medidas que garantam a sua correta higienização. Lembre-se que 

celulares também não devem ser utilizados na área de manipulação 

de alimentos. Entretanto, medidas que garantam a limpeza e 

higienização desses equipamentos também devem ser encorajadas, 

como forma de redução da disseminação do COVID-19.  

Nas áreas de manipulação de alimentos deve ser proibido todo o ato 

que possa originar uma contaminação dos alimentos, como: comer, 

fumar, tossir, cantar, assoviar ou outras práticas anti-higiênicas. 

 Caso sejam utilizados equipamentos de proteção individual, como 

luvas e máscaras e óculos, a empresa deve assegurar o acesso a 

uma quantidade que permita sua troca na frequência necessária.  

Equipamentos reutilizáveis, como óculos de proteção e protetores 

faciais (face-shields), devem ser devidamente higienizados antes da 

entrega aos trabalhadores.  

O uso de máscaras, incluindo as caseiras reutilizáveis, é 

recomendado como uma medida para redução do risco de  



 

transmissão do novo coronavírus entre as pessoas nos 

estabelecimentos de alimentos.  

Caso esses equipamentos sejam utilizados, recomenda-se a sua 

troca frequente ou higienização (conforme o material adotado), 

cuidados para evitar tocá-las e, sempre quando isso ocorrer, 

realização da lavagem correta das mãos.  

Além disso, os trabalhadores devem ser devidamente treinados para 

o seu correto uso, de forma que esses equipamentos não se tornem 

possíveis focos de transmissão de doenças, inclusive de COVID-19.  

Máscaras não higienizadas adequadamente ou utilizadas por um 

longo período, podem se tornar um ambiente propício para o acúmulo 

e crescimento de micro-organismos. Por isso, o seu uso requer 

atenção e cuidados.  

ATENÇÃO: o uso de luvas, máscaras e óculos ou qualquer outro 

equipamento de proteção individual não substitui os cuidados 

básicos de higiene a serem adotados, como a higienização frequente 

e correta das mãos. 

 

7° Alimentos, Covid-19 e boas práticas 

É importante lembrar:  

• Não há até o momento, evidências de contaminação pelo novo 

coronavírus por meio de alimentos.  

• O cumprimento das Boas Práticas garante a entrega de alimentos 

seguros, e reduz o risco de disseminação da COVID-19 entre os 

trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva de alimentos. 

 • Trabalhador infectado ou com suspeita da COVID-19: Comunique 

à direção ou aos seus superiores afaste-o das atividades e adote as 

medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde. 

 •Distanciamento dentro das instalações de 

produção/processamento: quando possível, aumente a distância 

física entre os trabalhadores. 

• A lavagem frequente e correta das mãos é uma das estratégias mais  

 



 

efetivas para reduzir o risco de transmissão e de contaminação pelo 

novo coronavírus. Reforce as medidas necessárias para garantir que 

todos os trabalhadores estejam procedendo adequadamente.  

• Redobre os esforços de limpeza e desinfecção de ambientes. Avalie 

a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos de higienização de 

superfícies, incluindo aquelas de maior contato, como maçanetas das 

portas, corrimãos, entre outros.  

• A empresa deve avaliar a necessidade de implementação de novas 

rotinas de higienização das matérias primas recebidas, como 

lavagem e desinfecção de suas embalagens. 

• O transporte de alimentos e suas matérias-primas também devem 

obedecer às Boas Práticas. Por isso, recomenda-se atenção também 

à higienização dos transportes e à saúde e proteção dos 

trabalhadores envolvidos nessa etapa. 

 

8° Controle de matéria prima e produção 

As matérias primas recebidas deverão passar por todo um processo 

de higienização, como lavagem e desinfecção de suas embalagens.  

Os trabalhadores envolvidos na recepção das matérias-primas e 

insumos devem dispor de instalações adequadas e acessíveis para 

a lavagem das mãos, com o fornecimento de equipamentos de 

proteção individual, quando necessário. 

 

9° Transmissão da doença e as formas 

de prevenção em geral 

 

O conhecimento atual de como o vírus causador da doença por 

coronavírus de 2019 (COVID-19) se transmite, se baseia 

amplamente no que se sabe sobre outros coronavírus semelhantes. 

 

Propagação de pessoa para pessoa: Acredita-se que o vírus se  

 



 

espalhe principalmente de pessoa para pessoa, através de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou 

espirra. Essas gotículas podem atingir a boca ou o nariz das pessoas 

próximas ou possivelmente entrar nos pulmões ao respirar.  

 

Propagação por contato com superfícies ou objetos contaminados:  

Pode ser possível que uma pessoa se contamine ao tocar uma 

superfície ou objeto que tenha o vírus e depois seja levado pelas 

mãos a sua boca, nariz ou possivelmente seus olhos, embora não se 

acredite que essa seja a principal maneira de propagação do vírus.  

Limpeza - refere-se à remoção de germes, sujeiras e impurezas das 

superfícies. A limpeza não mata os germes, mas, ao removê-los, 

diminui o número e o risco de propagação da infecção.  

 

10° Desinfecção e produtos químicos 
 

Os produtos utilizados para a desinfecção devem ser regularizados 

na Anvisa ou no Ibama, e estar dentro do seu prazo de validade.  

 

Devem ser seguidas as instruções do fabricante para todos os 

produtos de desinfecção (por exemplo, concentração, método de 

aplicação e tempo de contato, diluição recomendada entre outros 

constantes no rótulo (ou bula) do produto.  

 

Nunca misturar os produtos, utilize somente um produto para o 

procedimento de desinfecção. Os produtos desinfetantes aprovados 

pela Anvisa para o combate de microrganismos semelhantes ao novo 

coronavírus, foram disponibilizados no site eletrônico da Agência 

Vigilância Sanitária. 

 

Especificamente para desinfecção de ambientes externos, muito se 

tem-se noticiado sobre o uso do álcool 70%, contudo também 

podemos utilizar outros produtos à base de:  

 

1. Hipoclorito de sódio, na concentração 1%,  

2. Quaternários de amônio, como o cloreto de benzalcônio,  

3. Desinfetantes de uso geral. 

 

 

 



 

11°Equipamento de proteção individual 

(EPI) e higiene das mãos:  
 

A equipe de desinfecção, nestes casos, deve usar luvas, máscaras, 

aventais, entre outros EPIs, durante todo o procedimento de 

desinfecção. Os EPIs devem ser compatíveis com os produtos 

desinfetantes em uso. EPIs adicionais podem ser necessários com 

base nos produtos desinfetantes usados devido ao risco de 

respingos. Os EPIs devem ser removidos com cuidado para evitar a  

 

contaminação do usuário e da área circundante. As luvas devem ser 

removidas após a desinfecção. A equipe de desinfecção deve relatar  

imediatamente violações no EPI (por exemplo, rasgo nas luvas) ou 

qualquer exposição potencial ao supervisor. A equipe de desinfecção 

deve limpar as mãos com frequência com água e sabonete ou álcool 

gel 70%, inclusive imediatamente após remover as luvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

Saúde do Colaborador 

Data Colaborador Horário T° C Visto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
*Aferição obrigatória de temperatura corporal e registro formal para 

documentação. 



 

Anexo 2 

Sintomas 

A COVID-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A 
maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a 
moderados da doença e não precisarão ser hospitalizadas. 

 
Sintomas mais comuns: 
febre 
tosse seca 
cansaço 
 
Sintomas menos comuns: 
dores e desconfortos 
dor de garganta 
diarreia 
conjuntivite 
dor de cabeça 
perda de paladar ou olfato 
erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou 
dos pés 
 
Sintomas graves: 
dificuldade de respirar ou falta de ar 
dor ou pressão no peito 
perda de fala ou movimento 
Procure atendimento médico imediato se tiver sintomas graves. 
Sempre ligue antes de ir ao médico ou posto de saúde, clínicas ou 
hospitais. 
Pessoas saudáveis que apresentarem os sintomas leves devem 
acompanhar seus sintomas em casa. 
Em média, os sintomas aparecem após 5 ou 6 dias depois de ser 
infectado com o vírus. Porém, isso pode levar até 14 dias.  

 

Organização Mundial da Saúde 

 

Não será permitido a permanência de pessoas sintomáticas para Covid-19 na instituição de 

ensino. Os menores que apresentarem os sintomas, deverão permanecer em casa. Caso o aluno 

apresente algum sintoma na instituição, o responsável será notificado para que o aluno possa ir 

para a casa. 

 



 

Anexo 3 

Orientações - Máscara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

Higienização correta das mãos 

 

 

 



 

Anexo 5 

Controle de limpeza diário 

Data Colaborador Horário Limpeza Visto 
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