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ESTE DOCUMENTO APRESENTA ORIENTAÇÕESE E RECOMENDAÇÕES 

DE SAÚDE E SEGURANÇA AO SETOR DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO 

PARA IMPEDIR A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) E DEFINE O NÍVEL DE RESPOSTA PARA CADA ATIVIDADE 

RELACIONADA AO SETOR. 

 

Anteriormente às recomendações especificadas neste plano, devemos 

seguir as orientações atualizadas do Ministério da Saúde, disponíveis em: 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/ 

 

No que tange à saúde e segurança do trabalho em específico, o 

ANEXO 6 serve como base para as medidas de controle que podem ser 

tomadas por todos os trabalhadores. 
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1 RECOMENDAÇÕES DE ACORDO COM CADA FUNÇÃO DO SETOR 

 

1.1 SERVENTE 

Principal atividade do ramo, a servente realiza a higienização de 

praticamente todos os ambientes existentes nas edificações, além de coletar 

resíduos para dispô-los corretamente de acordo com a coleta seletiva 

existente nos locais de trabalho. 

 

1.1.1 Limpeza de superfícies de setores Administrat ivos 

 

1.1.1.1 Proteção para o Trabalhador 

Óculos de segurança (Uso conforme ANEXO 1) 

Proteção facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) 

Luvas impermeáveis (Uso conforme ANEXO 3) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 

 

1.1.1.2 Proteção para os demais 

Realizar a limpeza (com detergente ou multiuso) e desinfecção (com 

produtos desinfetantes) COM MAIOR FREQUÊNCIA em todos os locais que 

são muito tocados ou manuseados, como mesas, balcões, mouse, teclado, 

telefone, cadeiras (apoios de braço), maçanetas, trincos, portas, interruptores 

de luz e ar, controles remotos, esquadrias, janelas, parapeito, corrimãos, 

guarda-corpos, dispenser de copos descartáveis, dispenser de papel toalha e 

dispenser de papel higiênico, garrafas térmicas comunitárias, etc. 

Caso ocorra relatos de atitudes relacionadas aos sintomas da doença 

(espirro, tosse), executar imediatamente o protocolo de limpeza e desinfecção 

pelos locais aonde o suposto infectado teve acesso à edificação. 
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1.1.2 Limpeza de banheiros, vestiários e similares 

 

1.1.2.1 Proteção para o Trabalhador 

Óculos de segurança (Uso conforme ANEXO 1) 

Proteção facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) 

Luvas impermeáveis (Uso conforme ANEXO 3) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 

 

1.1.2.2 Proteção para os demais 

Realizar a limpeza (com detergente ou multiuso) e desinfecção (com 

produtos desinfetantes) COM MAIOR FREQUÊNCIA de pias, dispensers de 

sabonete, torneiras, dispensers de papel toalha e papel higiênico, acionadores 

de descarga, etc. 

Caso ocorra relatos de atitudes relacionadas aos sintomas da doença 

(espirro, tosse), executar imediatamente o protocolo de limpeza e desinfecção 

pelos locais aonde o suposto infectado teve acesso a edificação. 

 

1.1.3 Varrição 

 

1.1.3.1 Proteção para o Trabalhador 

Óculos de segurança (Uso conforme ANEXO 1) 

Proteção facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) 

Luvas impermeáveis (Uso conforme ANEXO 3) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 
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1.1.3.2 Proteção para os demais 

Evitar varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de 

microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Se possível, deve 

ser utilizada a técnica de varredura úmida. 

 

1.1.3.3 Ambiente Hospitalar 

Seguir instruções da CCIH (Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar) da unidade de saúde em que trabalha. 

 

1.1.4 Ao chegar em casa 

Remover calçados, bonés, toucas e uniformes e deixá-los ao lado de 

fora da residência (ou em um ambiente isolado dos demais moradores – 

principalmente crianças). Aguardar 72h (TRÊS DIAS) para realizar a lavagem 

das roupas supostamente contaminadas ou utilizar máscara PFF2 e óculos 

para realizar esta limpeza. 

Após remover as vestimentas utilizadas durante o dia, providenciar a 

limpeza/desinfecção de todos os objetos portados durante o dia como: óculos, 

tiaras, relógio, celular, carteira, etc. Após estes cuidados, o recomendado é ir 

direto para o banho, para aí sim, posteriormente, resguardar-se para o 

descanso em casa. 
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1.2 COPEIRAS, CANTINEIRAS, MERENDEIRAS, COZINHEIRO, 

AUXILIARES DE COZINHA E CAMAREIROS 

Esta atividade deve ficar em monitoramento constante para evitar de 

trabalhar sob suspeita de contaminação pelo Coronavírus, estas atividades 

podem transmitir o vírus mediante contágio indireto devido à manipulação de 

alimentos, utensílios de cozinha, etc. 

 

1.2.1 Preparando Refeições e Bebidas 

 

1.2.1.1 Proteção para o Trabalhador 

Óculos de segurança (Uso conforme ANEXO 1) 

Proteção facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) 

Luvas impermeáveis (Uso conforme ANEXO 3) 

Touca de proteção (Uso conforme ANEXO 4) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 

 

1.2.1.2 Proteção para os demais 

Quem prepara os alimentos deve lavar as mãos com frequência e, 

principalmente, depois de: 

Tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz; 

Coçar os olhos ou tocar na boca; 

Preparar alimentos crus, como carne, vegetais e frutas; 

Manusear celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, entre outros objetos; 

Ir ao sanitário; 

Retornar dos intervalos. 

Ao lavar as mãos, use bastante água corrente e sabão líquido ou outro 

produto destinado ao mesmo fim (leia as informações na embalagem). Não 

se esqueça de esfregar bem todas as áreas das mãos, incluindo as pontas e 

as regiões entre os dedos, além dos punhos. Conheça as orientações para 

correta higienização das mãos.  
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Mantenha as unhas curtas, sem esmaltes, e não use adornos que 

possam acumular sujeiras e microrganismos, como anéis, aliança e relógio.   

Não converse, espirre, tussa, cante ou assovie em cima dos alimentos, 

superfícies ou utensílios. A recomendação vale para o momento do preparo e 

na hora de servir.  

As superfícies e utensílios que entram em contato com os alimentos 

devem estar limpos. Use saneantes, ou seja, produtos de limpeza 

devidamente regularizados na Anvisa e que sejam indicados para a respectiva 

finalidade. Para isso, confira as informações na embalagem do produto.  

Dê mais atenção à higienização das superfícies ou utensílios após a 

manipulação de carnes cruas ou vegetais não lavados. Esses alimentos são 

reconhecidos como fonte de contaminação de doenças transmitidas por 

alimentos (DTAs).  

Quando uma pessoa com doença infecciosa for manipular um alimento, 

é preciso avaliar se há risco de o agente da doença ser transmitido. Nos 

serviços de alimentação, a doença deve ser relatada ao supervisor, que dará 

as orientações sobre como proceder.   

Cozinhe bem os alimentos, uma vez que muitos dos agentes 

transmissores da doença são sensíveis ao calor. No caso de alimentos que 

são habitualmente consumidos crus, deve-se ter atenção redobrada com a 

procedência e a higiene.  

 

1.2.2 Ao chegar em casa 

Remover calçados, bonés, toucas e uniformes e deixá-los ao lado de 

fora da residência (ou em um ambiente isolado dos demais moradores – 

principalmente crianças). Aguardar 72h (TRÊS DIAS) para realizar a lavagem 

das roupas supostamente contaminadas ou utilizar máscara PFF2 e óculos 

para realizar esta limpeza. 

Após remover as vestimentas utilizadas durante o dia, providenciar a 

limpeza/desinfecção de todos os objetos portados durante o dia como: óculos, 

tiaras, relógio, celular, carteira, etc. Após estes cuidados, o recomendado é ir 

direto para o banho, para aí sim, posteriormente, resguardar-se para o 

descanso em casa.  
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1.3 ENCARREGADA, SUPERVISOR 

Encarregadas e Supervisores atuam no monitoramento das atividades 

dos trabalhadores dos postos de trabalho. Estes profissionais, muitas das 

vezes, realizam translado de funcionários ou visitam vários estabelecimentos 

com diferentes equipes de trabalho. Cabe a eles entregar equipamentos de 

trabalho, EPIs, cartões ponto, e dentre outras documentações. Portanto, ele 

pode disseminar o vírus de um local para o outro com facilidade. 

 

1.3.1 Atividades de Coordenação de Equipes 

 

1.3.1.1 Proteção para o Trabalhador 

Proteção facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 

 

1.3.1.2 Proteção para os demais 

Evitar o deslocamento desnecessário entre postos de trabalho. 

Higienizar as mãos sempre antes de entrar em contato com equipamentos e 

documentações. Ao receber algum material, realizar a desinfecção dos locais 

de “pegada” e, posteriormente, proceder com a desinfecção pessoal das 

mãos. 

Sempre que possível, manter distância social de 2 metros. 

 

1.3.2 Atividade de Condução de Veículos 

 

1.3.2.1 Proteção para o Trabalhador 

Proteção facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 



  

8 
 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 

 

O uso de máscara é recomendado para Encarregados / Supervisores 

que transportam muitos trabalhadores ou caso ocorra relatos de atitudes 

relacionadas aos sintomas gripais (espirro, tosse). 

Sempre no início e final das atividades, principalmente em caso de 

outro colega ter utilizado o veículo, realizar a limpeza com detergente ou 

multiuso em um pano úmido para posterior desinfeção com desinfetante (pode 

ser de uso doméstico) de todas as partes “pegáveis” do veículo: trincos 

(externos e internos), bagageiro, pegadores, suportes de teto, saídas de ar, 

botões do painel, puxador do porta-luvas, câmbio, volante, freio de mão, cintos 

de segurança, regulagens ergonômicas dos bancos, etc. 

Esvaziar a lixeira portátil com o devido cuidado e posterior limpeza e 

desinfecção das mãos. 

 

1.3.3 Proteção para os demais 

 

Não utilizar o ar-condicionado, preferindo manter as janelas abertas 

para ventilação natural. 

 

1.3.4 Ao chegar em casa 

Remover calçados, bonés, toucas e uniformes e deixá-los ao lado de 

fora da residência (ou em um ambiente isolado dos demais moradores – 

principalmente crianças). Aguardar 72h (TRÊS DIAS) para realizar a lavagem 

das roupas supostamente contaminadas ou utilizar máscara PFF2 e óculos 

para realizar esta limpeza. 

Após remover as vestimentas utilizadas durante o dia, providenciar a 

limpeza/desinfecção de todos os objetos portados durante o dia como: óculos, 

tiaras, relógio, celular, carteira, etc. Após estes cuidados, o recomendado é ir 

direto para o banho, para aí sim, posteriormente, resguardar-se para o 

descanso em casa.  
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1.4 VARREDORES 

Os varredores, de maneira geral, atuam na limpeza de logradouros 

públicos, executam a coleta de resíduos e restos de vegetação do chão e 

destinam para as lixeiras públicas. 

 

1.4.1 Varrição 

 

1.4.1.1 Proteção para o Trabalhador 

Óculos de segurança (Uso conforme ANEXO 1) 

Proteção facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) 

Luvas impermeáveis (Uso conforme ANEXO 3) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 

 

1.4.1.2 Proteção para os demais 

Evitar realizar varrição a seco, preferindo executar somente a coleta de 

sujidades, pois o ato de varrer favorece a dispersão de microrganismos que 

são veiculados pelas partículas de pó. Se for possível, realizar varrição úmida 

apenas. 

 

1.4.2 Ao chegar em casa 

Remover calçados, bonés, toucas e uniformes e deixá-los ao lado de 

fora da residência (ou em um ambiente isolado dos demais moradores – 

principalmente crianças). Aguardar 72h (TRÊS DIAS) para realizar a lavagem 

das roupas supostamente contaminadas ou utilizar máscara PFF2 e óculos 

para realizar esta limpeza. 

Após remover as vestimentas utilizadas durante o dia, providenciar a 

limpeza e desinfecção de todos os objetos portados durante o dia como: 

óculos, tiaras, relógio, celular, carteira, etc. Após estes cuidados, o 

recomendado é ir direto para o banho, para aí sim, posteriormente, 

resguardar-se para o descanso em casa.  
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1.5 COLETORES 

Os coletores realizam a coleta dos resíduos gerados pelos munícipes 

e dispostos nos logradouros. Após a coleta, estes resíduos são dispostos e 

compactados nos caminhões compactadores para posteriormente serem 

encaminhados para os lixões ou aterros sanitários da região. 

 

1.5.1 Limpeza de superfícies de setores Administrat ivos 

 

1.5.1.1 Proteção para o Trabalhador 

Óculos de segurança (Uso conforme ANEXO 1) 

Proteção facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) 

Luvas impermeáveis (Uso conforme ANEXO 3) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 

 

O Coletor deve atentar-se aos resíduos dispostos antes de coleta-los. 

Não coletar sacos que estejam abertos ou com furos/rasgos evidentes. Caso 

ocorra dispersão dos resíduos devido a algum furo/rasgo ou abertura, estes 

sacos podem vir a dispersar particulados contaminados no ar. Caso ocorra 

dispersão de particulado, o coletor deverá realizar a coleta com o uso de 

Proteção Facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) e óculos de 

segurança (Uso conforme ANEXO 1). Após esta coleta específica, o 

trabalhador poderá permanecer sem máscara. Todo o cuidado com relação 

ao uso correto dos EPIs deverá ser tomado. 

 

1.5.1.2 Proteção para os demais 

O Coletor deve atentar-se pelo fato de que ele poderá ser contaminado 

facilmente a nível de luvas e uniforme e, por isso, deve tomar precauções 

como: 

Não cumprimentar colegas com contato físico. 
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Não encostar em outros colegas, seja por qualquer motivo, 

principalmente quando estiver com as luvas de trabalho. 

Sempre que possível, manter distância social de 2 metros. 

Evitar de encostar em painéis ou botões dentro da cabine de veículos. 

 

1.5.2 Ao chegar em casa 

 

Remover calçados, bonés, toucas e uniformes e deixá-los ao lado de 

fora da residência (ou em um ambiente isolado dos demais moradores – 

principalmente crianças). Aguardar 72h (TRÊS DIAS) para realizar a lavagem 

das roupas supostamente contaminadas ou utilizar máscara PFF2 e óculos 

para realizar esta limpeza. 

Após remover as vestimentas utilizadas durante o dia, providenciar a 

limpeza/desinfecção de todos os objetos portados durante o dia como: óculos, 

tiaras, relógio, celular, carteira, etc. Após estes cuidados, o recomendado é ir 

direto para o banho, para aí sim, posteriormente, resguardar-se para o 

descanso em casa. 
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1.6 MOTORISTAS DE CAMINHÃO 

Os motoristas de coleta atuam na condução dos caminhões 

compactadores na coleta pública e direcionam as cargas para os lixões ou 

aterros sanitários da região. 

 

1.6.1 Proteção para o Trabalhador 

 

Óculos de segurança (Uso conforme ANEXO 1) 

Proteção facial (Máscara PFF2) (Uso conforme ANEXO 2) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 

 

O uso de proteção facial (Máscara PFF2) é recomendado no momento 

em que houver coletores dentro da cabine do caminhão ou caso ocorra relatos 

de atitudes relacionadas aos sintomas gripais (espirro, tosse). 

O uso de óculos de segurança é recomendado no momento em que 

houver coletores dentro da cabine do caminhão ou caso ocorra relatos de 

atitudes relacionadas aos sintomas gripais (espirro, tosse). 

Sempre no início e final das atividades, principalmente em caso de 

outro colega ter utilizado o veículo, realizar a limpeza com detergente ou 

multiuso em um pano úmido para posterior desinfeção com desinfetante (pode 

ser de uso doméstico) de todas as partes “pegáveis” do veículo: trincos 

(externos e internos), bagageiro, pegadores, suportes de teto, saídas de ar, 

botões do painel, puxador do porta-luvas, câmbio, volante, freio de mão, cintos 

de segurança, regulagens ergonômicas dos bancos, etc. 

Esvaziar a lixeira portátil com o devido cuidado e posterior limpeza e 

desinfecção das mãos. 
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1.6.2 Proteção para os demais 

 

Não utilizar o ar-condicionado, preferindo manter as janelas abertas 

para ventilação natural. 

Não realizar procedimento de sopro de ar ou bater nos bancos para 

suspender poeiras, pois isso pode dispersar partículas contaminadas no ar. 

 

1.6.3 Ao chegar em casa 

Remover calçados, bonés, toucas e uniformes e deixá-los ao lado de 

fora da residência (ou em um ambiente isolado dos demais moradores – 

principalmente crianças). Aguardar 72h (TRÊS DIAS) para realizar a lavagem 

das roupas supostamente contaminadas ou utilizar máscara PFF2 e óculos 

para realizar esta limpeza. 

Após remover as vestimentas utilizadas durante o dia, providenciar a 

limpeza/desinfecção de todos os objetos portados durante o dia como: óculos, 

tiaras, relógio, celular, carteira, etc. Após estes cuidados, o recomendado é ir 

direto para o banho, para aí sim, posteriormente, resguardar-se para o 

descanso em casa. 
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1.7 PORTEIRO, GUARDIÃO, CONTROLADOR DE ACESSO E TRÁFEGO 

GARAGISTA E RECEPCIONISTA 

As atividades de portaria e controle de acesso realizam a verificação 

de documentações, pessoas, veículos, mantendo a segurança de ambientes 

de forma geral. 

 

1.7.1 Atividade de coleta e entrega de documentaçõe s / objetos 

 

1.7.1.1 Proteção para o Trabalhador 

Luvas impermeáveis (Uso conforme ANEXO 3) 

***Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPIs 

***Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) 

durante a realização do procedimento 

***Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas 

e aparadas 

 

O trabalhador deverá permanecer com luvas impermeáveis (uso 

conforme ANEXO 3) durante toda a jornada de trabalho. Isso evita o contágio 

indireto devido ao contato com objetos pessoais de outrem, como: 

documentos, entregas variadas, cartões-passe, etc.  

Sempre que possível, manter distância social de 2 metros. 

 

1.7.1.2 Ambiente Hospitalar 

 

Seguir instruções da CCIH (Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar) da unidade de saúde em que trabalha. 

 

1.7.1.3 Proteção para os demais 

 

Não é recomendada a realização de revistas pessoais ou veiculares. 

1.7.2 Ao chegar em casa 

Remover calçados, bonés, toucas e uniformes e deixá-los ao lado de 

fora da residência (ou em um ambiente isolado dos demais moradores – 

principalmente crianças). Aguardar 72h (TRÊS DIAS) para realizar a lavagem 
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das roupas supostamente contaminadas ou utilizar máscara PFF2 e óculos 

para realizar esta limpeza. 

Após remover as vestimentas utilizadas durante o dia, providenciar a 

limpeza/desinfecção de todos os objetos portados durante o dia como: óculos, 

tiaras, relógio, celular, carteira, etc. Após estes cuidados, o recomendado é ir 

direto para o banho, para aí sim, posteriormente, resguardar-se para o 

descanso em casa. 
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2 OUTRAS RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 

2.1 NOS LOCAIS DE TRABALHO E SALAS DE ESPERA 

Remover informativos e/ou revistas das salas de espera no intuito de 

evitar a contaminação cruzada com acúmulo de gotículas ou secreções 

nestes materiais. Informativos poderão ser mantidos em formato de edital. 

 

Evitar a utilização de estações de trabalho comunitárias. 

2.2 OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

Caso o trabalhador observe machucados, arranhões, cortes ou 

erupções cutâneas nas mãos, há a recomendação de uso Luvas 

impermeáveis (Uso conforme ANEXO 3). 

2.3 LISTA DE PRODUTOS EFICAZES CONTRA O CORONAVÍRUS 

- Detergente 

- Sabão 

- Água sanitária 

- Desinfetantes em geral 

- Limpadores multiuso com cloro – teoricamente os sem cloro funcionam na 

limpeza, sendo necessária a posterior desinfecção. 

- Limpadores multiuso com álcool 

- Álcool de limpeza 

- Álcool em gel 

 

Para as mãos, a limpeza ideal consiste na remoção das sujidades 

maiores através da utilização de produtos de limpeza comuns (detergente ou 

sabão) em água corrente para posterior desinfecção com produto desinfetante 

(álcool em gel), conforme ANEXO 5 - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. 

3 ENCERRAMENTO 

 

O SESMT Coletivo - FACOP acredita que, com atitudes simples como 

as exemplificadas neste informativo, tenhamos a minimização dos problemas 

ocasionados pelo Coronavírus e a Covid-19, garantindo a saúde de nossos 

trabalhadores, bem como a de seus familiares e amigos. 
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Esperamos ainda, que a economia se recupere o mais rápido possível 

para que consigamos retomar as atividades normais para salvaguardar a 

saúde e segurança de todos os colaboradores do nosso setor. 
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ANEXO 1 - USO CORRETO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA 

Óculos de acrílico – proteção de mucosa ocular. Deve ser de material 

acrílico que não interfira com a acuidade visual do trabalhador e permita uma 

perfeita adaptação à face. Deve oferecer proteção lateral se possível e com 

dispositivo que evite embaçar. 

Caso o trabalhador utilize óculos de grau, os óculos de proteção devem 

ser “provados” para verificar compatibilidade com a armação dos óculos do 

trabalhador. O ideal é não usar lentes de contato. Se for indispensável usá-

las, não podem ser manuseadas durante o trabalho. 

Como o Trabalhador deve proceder para colocar os óc ulos no rosto? 

O trabalhador deverá higienizar as mãos antes de pegar nos óculos e, 

sempre que possível realizar a higienização do mesmo. Caso ocorra respingo 

de partículas de secreção sobre os óculos, este deverá ser limpo e higienizado 

para ser utilizado novamente. 

Quando não estiver sendo utilizado, os óculos deverão ser mantidos 

junto aos objetos pessoais de cada trabalhador. 

O descarte (quando os óculos quebrarem/riscarem ou quando não for 

mais necessário utilizar) deverá ser feito no contentor de resíduos “recicláveis” 

ou “plástico”. Se possível, inutilizar (quebrar ou cortar) o equipamento antes 

do descarte. 
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ANEXO 2 - USO CORRETO DA PROTEÇÃO FACIAL (MÁSCARA 

PFF2/N95) 

Máscara PFF2/N95 – Indicada para a proteção de doenças por 

transmissão aérea: tuberculose, varicela, sarampo e SARG (síndrome aguda 

respiratória grave). 

Lembrando que pessoas portadoras dos sintomas ou com comprovada 

contaminação deverão utilizar máscaras SEM VÁLVULA RESPIRATÓRIA. 
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Como o Trabalhador deve proceder para colocar a más cara no rosto? 

 

 

 

a) Segurar a máscara com a pinça nasal próxima à ponta dos dedos deixando 

as alças pendentes; 

b) Encaixar a máscara sob o queixo; 

c) Posicionar um tirante na nuca e o outro sobre a cabeça (ou nas orelhas); 

d) Ajustar a pinça nasal no nariz; 

e) Verificar a vedação pelo teste de pressão positiva.  
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Como o Trabalhador deve proceder para retirar a más cara do rosto? 

 

 

 

a) Segurar a máscara comprimida contra a face, com uma das mãos, para 

mantê-la na posição original. Retirar o tirante posicionado na nuca (tirante 

inferior) passando-o sobre a cabeça; 

b) Mantendo a máscara em sua posição, retirar o outro tirante (tirante 

superior), passando-o sobre a cabeça;  

c) Remover a máscara da face sem tocar a sua superfície interna com os 

dedos e guardá-la ou descarta-la. 

O descarte deverá ser feito no contentor de resíduos “rejeito” ou “lixo 

comum”. 

Se possível, inutilizar (quebrar ou cortar) o equipamento antes do 

descarte. 
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ANEXO 3 - USO CORRETO DAS LUVAS IMPERMEÁVEIS 

 

Luva Impermeável – Para este caso específico, as luvas de 

procedimento estão recomendadas para proteção da pele à exposição de 

material biológico, principalmente se o trabalhador tiver algum corte ainda 

aberto sobre a pele. 

Lembrar que o uso de luvas não substitui a higiene adequada das mãos 

com água e sabão. O uso de álcool gel 70% é pertinente após a higiene 

adequada das mãos. 
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Como o Trabalhador deve proceder para calçar as luv as nas mãos?   
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Como o Trabalhador deve proceder para remover as lu vas das mãos?  
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ANEXO 4 - USO CORRETO DA TOUCA DE PROTEÇÃO 

 

A touca é indicada para evitar a queda de cabelos em ambientes onde 

há necessidade de alta limpeza como, por exemplo, hospitais, clínicas, 

laboratórios, restaurantes, cozinhas, copas, entre outros. 

 

Como o Trabalhador deve proceder para colocar a tou ca na cabeça? 

Anteriormente à colocação da touca, devemos prender o cabelo e 

amarra-lo em forma de coque. A touca deverá preencher completamente o 

couro cabeludo. A remoção da touca deverá ser realizada somente após o 

término das atividades de manipulação de alimentos ou qualquer atividade 

julgada necessária utilização. 

 

Como o Trabalhador deve proceder para remover a tou ca da cabeça? 

A touca deverá ser removida apenas em separados do ambiente de 

trabalho, como, por exemplo, banheiros e vestiários. 

A touca deverá ser descartada após a remoção. 

O descarte deverá ser feito no contentor de resíduos “rejeito” ou “lixo 

comum”. 
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ANEXO 5 - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

1 HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

1.1 FINALIDADE 

Remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da 

pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a 

sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos. 

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 

  



  

28 
 

1.2 TÉCNICA 
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2 FRICÇÃO ANTI-SÉPTICA DAS MÃOS (COM PREPARAÇÕES 

ALCOÓLICAS)  

2.1 FINALIDADE 

Reduzir a carga microbiana das mãos (não há remoção de sujidades). A 

utilização de gel alcoólico preferencialmente a 70% ou de solução alcoólica a 

70% com 1-3% de glicerina pode substituir a higienização com água e 

sabonete quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. 

 

Duração do procedimento: 20 a 30 segundos. 
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2.2 TÉCNICA 
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ANEXO 6 - OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 1088/2020/ME 

 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 
Secretaria de Trabalho 

Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 
  

Brasília, 27 de março de 2020. 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS TRABALHADORES E 
EMPREGADORES EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19  

A sociedade moderna passa por um período único em sua 
história. Grandes desafios se apresentam, demandando a tomada de decisões 
céleres para preservação da vida, do emprego e da renda dos cidadãos, de 
modo que possamos efetivamente enfrentar a emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19). 

Diversas medidas são necessárias para promover o achatamento 
da curva de contágio, de modo que todos doentes tenham a oportunidade de 
receber os devidos cuidados médicos. Nesse contexto, o governo tem 
apresentado um conjunto de medidas urgentes necessárias à prevenção, 
controle e mitigação dos riscos. Como evento ímpar que é, demandará 
esforço conjunto de todos para minimização dos impactos sociais e 
econômicos, até que o estado de calamidade se encerre. 

Especificamente em relação às exigências de Segurança e 
Saúde no Trabalho, destaca-se que as medidas adotadas não significam 
qualquer supressão ou autorização para o descumprimento das Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, sendo imperativo que 
trabalhadores e empregadores mantenham foco na prevenção evitando a 
ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

 Nesse contexto, orienta-se que trabalhadores e empregadores 
observem as medidas que se seguem como forma de prevenir/diminuir o 
contágio da COVID-19 e manter os empregos e a atividade econômica, 
certos de que superaremos as dificuldades que se apresentam. 

Assim, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) da 
Secretaria de Trabalho orienta as seguintes medidas aos trabalhadores e 
empregadores, como forma de prevenir/diminuir o contágio da COVID-19 e 
promover a adoção de medidas protetivas aos trabalhadores. 

Por fim, salienta-se que as orientações gerais são aplicáveis na 
inexistência de orientações setoriais específicas, sendo que, em razão do 
avanço no conhecimento e controle da pandemia, tais orientações poderão 
ser revistas ou atualizadas. 
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MEDIDAS DE CARÁTER GERAL NO TRABALHO 

PRÁTICAS DE BOA HIGIENE E CONDUTA 

1. Criar e divulgar protocolos para identificação e encaminhamento de 
trabalhadores com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus antes de 
ingressar no ambiente de trabalho. O protocolo deve incluir o acompanhamento 
da sintomatologia dos trabalhadores no acesso e durante as atividades nas 
dependências das empresas; 

2. Orientar todos trabalhadores sobre prevenção de contágio pelo 
coronavírus (COVID-19) e a forma correta de higienização das mãos e demais 
medidas de prevenção; 

3. Instituir mecanismo e procedimentos para que os trabalhadores possam 
reportar aos empregadores se estiverem doentes ou experimentando sintomas; 

4. Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos, com 
utilização de água e sabão em intervalos regulares. Caso não seja possível a 
lavagem das mãos, utilizar imediatamente sanitizante adequado para as mãos, 
como álcool 70%; 

5. Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos; 

6. Manter distância segura entre os trabalhadores, considerando as 
orientações do Ministério da Saúde e as características do ambiente de 
trabalho; 

7. Emitir comunicações sobre evitar contatos muito próximos, como 
abraços, beijos e apertos de mão; 

8. Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato 
pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo; 

9. Priorizar agendamentos de horários para evitar a aglomeração e para 
distribuir o fluxo de pessoas; 

10. Priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, 
evitando concentrá-la em um turno só; 

11. Limpar e desinfetar os locais de trabalho e áreas comuns no intervalo 
entre turnos ou sempre que houver a designação de um trabalhador para ocupar 
o posto de trabalho de outro; 

12. Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários; 

13. Adotar procedimentos para, na medida do possível, evitar tocar 
superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevador, 
maçanetas, corrimãos etc; 

14. Reforçar a limpeza de pontos de grande contato como corrimões, 
banheiros, maçanetas, terminais de pagamento, elevadores, mesas, cadeiras 
etc; 

15. Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de 
aparelho de ar condicionado, evite recirculação de ar e verifique a adequação 
de suas manutenções preventivas e corretivas; 
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16. Promover teletrabalho ou trabalho remoto. Evitar deslocamentos de 
viagens e reuniões presenciais, utilizando recurso de áudio e/ou 
videoconferência; 

PRÁTICAS QUANTO ÀS REFEIÇÕES 

17. Os trabalhadores que preparam e servem as refeições devem utilizar 
máscara cirúrgica e luvas, com rigorosa higiene das mãos; 

18. Proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não 
higienizados, bem como qualquer outro utensílio de cozinha; 

19. Limpar e desinfetar as superfícies das mesas após cada utilização; 

20. Promover nos refeitórios maior espaçamento entre as pessoas na fila, 
orientando para que sejam evitadas conversas; 

21. Espaçar as cadeiras para aumentar as distâncias interpessoais. 
Considerar aumentar o número de turnos em que as refeições são servidas, de 
modo a diminuir o número de pessoas no refeitório a cada momento; 

PRÁTICAS REFERENTES AO SESMT E CIPA 

22. As comissões internas de prevenção de acidentes - CIPA existentes 
poderão ser mantidas até o fim do período de estado de calamidade pública, 
podendo ser suspensos os processos eleitorais em curso; 

23. Realizar as reuniões da CIPA por meio de videoconferência; 

24. SESMT e CIPA, quando existentes, devem instituir e divulgar a todos 
os trabalhadores um plano de ação com políticas e procedimentos de orientação 
aos trabalhadores; 

25. Os trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT, como 
enfermeiros, auxiliares e médicos, devem receber Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI de acordo com os riscos, em conformidade com as orientações 
do Ministério da Saúde; 

PRÁTICAS REFERENTES AO TRANSPORTE DE 
TRABALHADORES 

26. Manter a ventilação natural dentro dos veículos através da abertura das 
janelas. Quando for necessária a utilização do sistema de ar condicionado, 
deve-se evitar a recirculação do ar; 

27. Desinfetar regularmente os assentos e demais superfícies do interior do 
veículo que são mais frequentemente tocadas pelos trabalhadores; 

28. Os motoristas devem observar: 
a) a higienização do seu posto de trabalho, inclusive volantes e 
maçanetas do veículo; 

b) a utilização de álcool gel ou água e sabão para higienizar as mãos. 

PRÁTICAS REFERENTES ÀS MÁSCARAS 

29. A máscara de proteção respiratória só deve ser utilizada quando 
indicado seu uso. O uso indiscriminado de máscara, quando não indicado 
tecnicamente, pode causar a escassez do material e criar uma falsa sensação de 
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segurança, que pode levar a negligenciar outras medidas de prevenção como a 
prática de higiene das mãos; 

30. O uso incorreto da máscara pode prejudicar sua eficácia na redução de 
risco de transmissão. Sua forma de uso, manipulação e armazenamento devem 
seguir as recomendações do fabricante. Os trabalhadores devem ser orientados 
sobre o uso correto da máscara; 

31. A máscara nunca deve ser compartilhada entre trabalhadores; 

32. Pode-se considerar o uso de respiradores ou máscaras PFF2 ou N95, 
quando indicado seu uso, além do prazo de validade designado pelo fabricante 
ou sua reutilização para atendimento emergencial aos casos suspeitos ou 
confirmados da COVID-19, conforme NOTA TÉCNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020; 

33. As empresas devem fornecer máscaras cirúrgicas à disposição de seus 
trabalhadores, caso haja necessidade; 

SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SST 

34. Fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos 
ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais 
durante o período de calamidade, conforme Medida Provisória Nº 927, de 22 
de março de 2020, devendo ser realizados até o prazo de sessenta dias, contado 
da data de encerramento do estado de calamidade pública; 

35. O exame médico demissional poderá ser dispensado caso o exame 
médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias; 

36. Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico 
de saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a 
saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua 
realização; 

37. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a 
obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais 
dosatuaisempregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho; 

38. Os treinamentos periódicos e eventuais serão realizados no prazo de 
noventa dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade 
pública; 

39. Durante o estado de calamidade pública, todos os treinamentos 
previstos nas Normas Regulamentadoras (NR), de segurança e saúde do 
trabalho, incluindo os admissionais, poderão ser realizados na modalidade de 
ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de 
modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança; 

PRÁTICAS REFERENTES AOS TRABALHADORES 
PERTENCENTES A GRUPO DE RISCO 

40. Os trabalhadores pertencentes a grupo de risco (com mais de 60 anos 
ou com comorbidades de risco, de acordo com o Ministério da Saúde) devem 
ser objeto de atenção especial, priorizando sua permanência na própria 
residência em teletrabalho ou trabalho remoto; 
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41. Caso seja indispensável a presença na empresa de trabalhadores 
pertencentes a grupo de risco, deve ser priorizado trabalho interno, sem contato 
com clientes, em local reservado, arejado e higienizado ao fim de cada turno 
de trabalho; 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

42. As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho 
apresentam uma série de medidas de prevenção aos trabalhadores e podem ser 
consultadas no sítio eletrônico enit.trabalho.gov.br/; 

43. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia disponibiliza ao 
cidadão o serviço de informações pela Central de Atendimento Alô Trabalho, 
com ligação gratuita pelo telefone 158. O horário de atendimento da Central é 
das 7 às 19 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto nos feriados nacionais. 

  

Documento assinado eletronicamente 

CELSO AMORIM ARAÚJO 

Subsecretário de Inspeção do Trabalho 
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