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Tópicos gerais

Assegure-se de viver.

EMPRESAS SURA,
AQUI OS EMPRESÁRIOS
TÊM SEU LUGAR.





Introdução
A Seguros SURA quer mobilizar os empresários
para que eles se assegurem de viver. Para isso,
habilitamos a Empresas SURA, uma iniciativa na
qual os empresários da América Latina têm seu
lugar.

Sabemos que, depois de um longo período de
quarentena, múltiplos setores econômicos em
toda a América Latina começarão a retomar
suas atividades. O sucesso desse retorno
dependerá de dois fatores: de que a curva de
contágio não aumente e de que a economia se
recupere.

O que fazer? Como podemos nos cuidar? Como
podemos cuidar da nossa equipe de trabalho?
Como podemos adaptar nossa rotina para nos
proteger melhor? Essas e mais perguntas serão
respondidas neste guia.

Assegurar-se de que a sua empresa continue
tendo espaço é assegurar-se de viver.



Neste guia:

Tópicos gerais sobre a Covid-19

Comece pelo mais importante: saber como
estamos

Passo a passo para retomar as atividades

Cuidados nos trajetos

O que fazer em caso de contágio por Covid-19
na sua empresa

Recomendações específicas por setor

Disposição de resíduos associados à saúde

Gestão de resíduos no isolamento domiciliar
preventivo
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TÓPICOS GERAIS
SOBRE A 
COVID-19

O que é? Como ocorre a propagação?

A que nos referimos
quando falamos em “nexo
epidemiológico”?

Quais são os sintomas?

Esta doença vem de uma família de
vírus chamada Coronaviridae e seus
efeitos vão desde um resfriado
comum até uma infecção
respiratória aguda.

O mecanismo de propagação é
similar ao de todas as Infecções
Respiratórias Agudas (IRA): a
infecção ocorre quando uma pessoa
doente tosse ou espirra e expele
gotículas de saliva que entram em
contato com as pessoas que
estiverem ao redor.

O nexo epidemiológico ocorre
quando o seu colaborador tem um
histórico de viagem a países com
casos confirmados de contágio pela
Covid-19 nos 14 dias anteriores ao
início dos sintomas.

O nexo epidemiológico também vale
para o trabalhador da área de saúde
ou outro funcionário do âmbito
hospitalar que tenha tido contato
próximo com um caso confirmado
de doença por Covid-19.

Fala-se também em nexo
epidemiológico se houver
antecedentes de contato próximo,
nos últimos 14 dias, com algum caso
confirmado de infecção respiratória
aguda associada à Covid-19.

A infecção por SARS CoV-2 — o vírus
que causa a Covid-19 — pode
provocar afecções que variam de
grau moderado a severo e, em alguns
casos, podem ser fatais. Os sintomas
típicos incluem febre, tosse e
respiração ofegante. Os sintomas da
Covid-19 podem aparecer em curto
prazo, geralmente em 2 dias, ou até
14 dias após a exposição.
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COMECE PELO MAIS IMPORTANTE:
SABER COMO ESTAMOS

A primeira coisa que você deve fazer é se certificar de que toda a sua equipe de
trabalho esteja bem. Além disso, saber como estão suas famílias, se estiveram
expostas à infecção e se existe a possibilidade de que estejam contagiadas ou de que
venham a se contagiar no futuro. E o que pode ser feito?

A seguir, sugerimos algumas pautas para a construção de uma pesquisa interna que
permita analisar as condições do colaborador, identificar funcionários com
possibilidade de contrair Covid-19 e identificar quem está em risco de complicações
devido a antecedentes pessoais e a um contexto familiar que possibilite focos de
propagação do vírus.

Contexto social:
A Covid-19 é uma doença que se propaga facilmente com o contato social; por esse
motivo, é extremamente importante identificar esse tipo de comportamento no
contexto familiar, já que uma pessoa infectada tem capacidade de contagiar até 400
pessoas.

Contexto de condições de saúde:
Funcionários com sintomas respiratórios que tiveram contato com pessoas com
suspeita ou confirmação de Covid-19 ou que viajaram nos últimos 15 dias devem ser
enviados para casa para isolamento preventivo durante, no mínimo, 14 dias, tanto para
casos sintomáticos quanto assintomáticos. Se for sintomático e o quadro persistir por
mais de 14 dias, a pessoa deve continuar isolada até que os sintomas desapareçam.

Antes, durante y después

O propósito de intervenção é individual e coletivo, por isso é importante estabelecer
procedimentos de prevenção e controle para o novo coronavírus (Covid-19) com
colaboradores, fornecedores e terceirizados que ingressem nas instalações da
organização, bem como a ativação e aplicação de planos de contingência, além de
acompanhamento e comunicação de casos suspeitos da doença.

O compromisso é individual e coletivo

Antes, durante e depois

Pautas para a construção de uma pesquisa interna:

Após realizar a pesquisa interna:
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Cuidados na empresa:

É preciso garantir o cumprimento de uma distância social mínima de dois metros, tanto
na fila para entrar quanto em todas as interações pessoais.

Garanta a realização da medição de temperatura (que deve ser feita por profissionais
capacitados) e preencha a pesquisa interna de condições de saúde, que deve ser
assinada pelo colaborador. O resultado da medição de temperatura não deve ser igual
ou maior a 38 °C. Se for, deve-se aplicar o protocolo de possível caso positivo (impedir
a entrada do colaborador e revisar o fluxograma de atendimento).

Procure informar sobre as recomendações para evitar o contágio pela Covid-19. Essas
informações devem chegar a todos os membros da equipe. Você pode acessar
segurossura.com/covid19/medios-audiovisuales/ para encontrar mais recursos para
acompanhar seus funcionários.

Implemente a higienização das mãos constantemente ou sempre que for necessário,
com água e sabão, e a secagem com toalhas de papel. Além disso, certifique-se de que
as instruções para lavagem das mãos estejam disponíveis e visíveis.

Instale pontos de hidratação estrategicamente, com o uso de copo pessoal ou
descartável, para favorecer a hidratação contínua da equipe.

Deve-se ressaltar aos colaboradores a importância de não compartilhar espaços e
utensílios de hidratação, higienização e alimentação com os demais colegas.

Realize supervisão constante para a correta desinfecção de elementos e áreas.

A desinfecção deve ser feita com solução de hipoclorito 0,5%, com a técnica de
dispersão para garantir maior eficiência no processo.

Cuidados dos colaboradores:
Cada membro da equipe de trabalho deve monitorar seus sintomas de modo a tomar as
medidas de saúde pertinentes antes de ir trabalhar.

Medir a temperatura, responder à pesquisa interna de condições de saúde e assiná-la.

Todas as equipes devem se manter informadas sobre as recomendações para evitar o
contágio por Covid-19.

Cumprir a distância mínima de dois metros.

Implementar a higienização das mãos com um protocolo definido.

Realizar a limpeza e a desinfeção das áreas de trabalho.
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RETOMADA DAS ATIVIDADES

Sua empresa pode estar diante de uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento.
Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos passando por alguma dificuldade neste
momento.

Com a crise da Covid-19, tanto a indústria quanto o segmento de serviços terão que conviver
com o impacto do vírus no futuro próximo, cada um com a sua realidade. Mesmo em um
cenário crítico, acreditamos na capacidade de recuperação do mercado.

As pessoas, durante períodos de recessão, têm que fazer sacrifícios ou viver situações
desconfortáveis, fora do comum. E, quanto mais tempo durar isso, mais necessidade de uma
recompensa elas terão. Essa vontade de buscar uma recompensa depois de grandes esforços
é natural e instintiva do ser humano. Todo mundo, nessa quarentena, pensou pelo menos uma
vez: “quando isso acabar eu vou...“.

Isso é a  Teoria das Recompensas, ou seja, todo mundo se acha merecedor de um prêmio
depois de passar por um grande desafio. Junto com a recompensa vem um fenômeno
chamado  “consumo de vingança”, que coincidentemente surgiu na China na década de 1980,
logo após a revolução cultural. 

Essa primeira grande onda de consumo de recompensa, quando os serviços e o comércio
estiverem retomando suas atividades, pode ser intensa e curta. Porém, pode representar uma
enorme oportunidade para as empresas, que estão sofrendo com a queda nas suas vendas.

Na China, os dados de venda mostram claramente esse efeito, que deve se repetir em muitos
outros países:

Carros: Abril foi o melhor mês dos últimos 21 meses
Imóveis: 37% mais do que no período pré-crise
Hotelaria: 88% dos hotéis já estão recebendo hóspedes
Luxo: Loja da  Hèrmes vendeu US$ 2,7 milhões em 1 dia

Na França, que acaba de reabrir o comércio, lojas como Zara e Louis Vuitton estão com filas
enormes, e nenhuma delas vende artigos essenciais: elas vendem artigos de desejo.

E no Brasil? Como será o comportamento do consumidor no pós-crise?
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OS HÁBITOS DE CONSUMO DOS SEUS
CLIENTES MUDARAM – E SUA EMPRESA
PRECISA MUDAR JUNTO

Considerando, a seu tempo, os decretos que autorizam a reabertura das atividades de
serviços, o empresário, ao pensar na retomada das atividades, deve ter uma atenção especial,
primeiramente com a saúde pública de profissionais, gestores e seus clientes.

Além disso, é importante que os empreendedores levem em consideração alguns eixos
fundamentais: planejamento, pessoas, financeiro e clientes. Este último está relacionado a
como o consumidor irá encarar, nesse caso, o setor da beleza após a pandemia, visto que os
modos de consumo também irão mudar. Conheça algumas tendências que foram aceleradas:

Vitrine em tempo real - Conhecido como
live shopping, a alternativa auxilia no
processo de compras on-line e conexões
sociais de uma maneira mais interativa,
experimental e com uma grande sacada:
em tempo real. A câmera funciona como
uma vitrine, onde marcas podem oferecer
aos seus clientes informações detalhadas e
reais de seus produtos, sem a necessidade
de sair de casa.
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Bem-estar ambiental - Uma estratégia
focada em melhorar a experiência do
cliente. A ideia é que, com a sua adoção, as
marcas busquem, continuamente,
oportunidades para incluir iniciativas
agradáveis seus produtos, serviços e
campanhas. O objetivo é alcançar níveis de
vitalidade mais saudáveis e felizes entre os
consumidores, ganhando também a
confiança deles.

Valorização da empatia - Este é o momento
de valorizar as empresas que mostram
empatia pelo consumidor. A tendência é
que cada vez mais as marcas ajudem a criar
momentos de alegria e tranquilidade e
tenham responsabilidade social, mostrando
que pretendem melhorar o bem--estar
mental e emocional de seus clientes.

Status virtual - Empresas que percebem as
necessidades dos consumidores e
desenvolvem inovações para melhorar sua
experiência possuem uma ferramenta
poderosa em mãos. Antes, o status vinha
de forma física; hoje, tudo é possível pela
internet, usando um smartphone.



PASSO A PASSO PARA RETOMAR AS
ATIVIDADES

Indução de funções

É recomendável reforçar temas estratégicos das tarefas cotidianas por meio de induções
rápidas, com informação clara referente às funções, aos riscos e às medidas de prevenção.

Contemple os cargos críticos da empresa, aqueles que requerem reforço em suas atividades
ou que sofrem mudanças de função.

Identifique os riscos das atividades de rotina e que podem ser gerados a partir da alteração
de funções e tarefas.

Defina claramente os equipamentos de proteção pessoal necessários de acordo com a
atividade econômica e as obrigações.

Defina claramente as funções e atividades no cargo atual ou no novo ofício. 

Valide horários, tempos de atividades, tarefas críticas e seu alcance.

Defina um conteúdo resumido para consulta sobre situações críticas, que contemple a
identificação do risco e das medidas de prevenção (por exemplo, risco químico,
osteomuscular, mecânico, entre outros).

Divulgue os protocolos de hábitos de higiene, limpeza e desinfecção necessários. Informe
também sobre as medidas de prevenção e cuidados no retorno para casa.

Defina e divulgue os canais de comunicação da empresa para notificação e atendimento de
acidentes de trabalho, casos de Covid-19 e consultas em geral.

Se as atividades incluírem trajetos na rua, deve-se contemplar um módulo de transporte
seguro.

Caso seja necessário alterar funções

Revise previamente o estado de saúde dos colaboradores que vão mudar de função,
identifique se não existem restrições ou antecedentes críticos que coloquem sua saúde em
risco.

Valide suas capacidades e habilidades com respeito às tarefas e atividades que vai
desenvolver, de maneira que não gerem um risco potencial para o funcionário ou para a
empresa.

13



Equipamentos de proteção individual

Para cuidar da saúde de maneira integral, é recomendável que as empresas forneçam
equipamentos de proteção individual adequados para que seus colaboradores possam
realizar suas atividades habituais durante esta contingência sanitária da Covid-19 de forma a
evitar o contágio e a propagação do vírus.

Participe das atividades de seleção, capacitação e recapacitação organizadas pela empresa
sobre uso, ajuste, manutenção, revisão, limpeza, desinfecção e disposição final.

De acordo com as capacitações feitas pelo empregador, realize revisões diárias sobre o
estado dos equipamentos de proteção individual que você utilizar e avise o responsável
técnico quando forem detectadas falhas, deterioração ou imperfeições.

Certifique-se de que os equipamentos de proteção individual contam com certificação
outorgada por uma instituição autorizada.

Conte com um responsável técnico, com competência em materiais de saúde, segurança e
higiene ocupacional, para informar-se sobre o uso e a manutenção dos equipamentos de
proteção individual dos clientes.

Cada equipamento de proteção individual tem uma disposição final ou substituição, seja
porque chegou ao fim de sua vida útil, seja por motivos de higiene e segurança.

Conte com um responsável técnico que tenha competências em saúde, segurança e higiene
ocupacional para as assessorias em programas de proteção pessoal.

Disponha de depósitos e condições de transporte que garantam que os equipamentos de
proteção individual sejam armazenados nas condições ambientais recomendadas pelo
fabricante para que não estraguem nem alterem sua duração ou eficácia de proteção.

Utilize os equipamentos de proteção individual de acordo com as normas internas de uso
durante todo o período em que estiver exposto aos riscos e nas zonas sinalizadas como de
uso obrigatório.

Reforce os protocolos periódicos de hábitos de higiene, limpeza e desinfecção de acordo
com as novas funções.

Valide a disposição de equipamentos de proteção individual para os novos colaboradores
que darão apoio durante a realização dessas tarefas cotidianas.
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Disposição dos resíduos no ambiente de trabalho

A fácil transmissão do vírus e a sua permanência sobre objetos e superfícies devem ser
consideradas fatores de risco para o desenvolvimento das atividades de recuperação,
aproveitamento e eliminação dos resíduos sólidos durante o período em que a pandemia
estiver ativa. Para isso, deve-se levar em consideração:

Identificar, classificar e quantificar os resíduos perigosos e não perigosos gerados, de
acordo com os conhecimentos básicos.

Identificar os locais de armazenamento temporário e de armazenamento definitivo dos
resíduos na empresa.

Conhecer os horários de coleta e transporte interno de resíduos, desde os pontos de
armazenamento temporário até o local de armazenamento definitivo.

Elaborar um mapa com os locais de armazenamento temporário e definitivo, além da rota
estabelecida para a coleta dos resíduos.

Inutilize ou elimine todos os equipamentos de proteção individual que perderam sua vida útil
ou que, por motivos de higiene e segurança, tenham sido substituídos. A disposição final
deve considerar as instruções estabelecidas pelas normas ambientais correspondentes.

A disposição deve ser realizada de acordo com a regulamentação vigente sobre a gestão de
resíduos sólidos e perigosos.
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CUIDADOS NOS
TRAJETOS
A mobilidade é um fator determinante neste
momento. Por esse motivo, antes de sair, é
importante se perguntar:

É realmente necessário sair?

Eu poderia entrar em contato
virtual ou telefonicamente?

O que aconteceria se eu
ficasse onde estou e
evitasse a exposição?

Eu poderia pedir um delivery?

Há concentrações de pessoas
no meu destino ou ao longo do
trajeto?

Foram detectados casos de
Covid-19 no local de destino?



Alternativas de mobilidade

Meios de transporte oferecidos pela empresa

Transporte público individual ou coletivo

Cada meio de transporte exige cuidados diferentes. A seguir,
listamos cada um deles e as precauções necessárias.

Informar os protocolos de limpeza e desinfecção para as
empresas terceirizadas de transporte e validar o cumprimento.

Evitar sair em horários de trânsito intenso, tocar os corrimãos
ou barras de apoio.

Validar com a empresa terceirizada as distâncias de segurança
para definir a quantidade de funcionários transportados em
cada veículo.

Evitar usar o celular ou tocar o rosto.

Usar pias e outros sistemas de limpeza disponíveis.

Manter, sempre que possível, uma distância maior que dois
metros de outros usuários.

Reforçar com o motorista as medidas de precaução para
cuidar dele e dos passageiros.

Evitar comprar ou receber alimentos e outros objetos durante
o trajeto.

Se for necessário usar dinheiro, tentar pagar sempre com o valor
exato.

Abrir as janelas do veículo para favorecer a ventilação interna e
garantir o fluxo de ar.

Para trajetos curtos, caminhar ou usar bicicleta.
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Motociclistas e ciclistas

Pedestres

Usar luvas durante o trajeto e limpá-las frequentemente.

Lavar as mãos com água e sabão antes de se aproximar de
outras pessoas e usar álcool em gel para eliminar possíveis
contaminações durante o trajeto.

Limpar o veículo todos os dias, especialmente o guidão.

Manter capacete, óculos e equipamentos de proteção limpos.
Se espirrar, realizar uma limpeza especial e não permitir que
outras pessoas utilizem esses objetos.

Ter cuidado ao se aproximar de outros veículos, já que seus
ocupantes podem tossir ou espirrar sem perceber a presença de
outras pessoas.

Lavar as mãos com água e sabão quando chegar ao destino.

Veículo particular
Evitar viajar com pessoas que tenham sintomas da doença.

Se for o caso, pedir que utilizem máscara, manter o veículo
ventilado e recomendar que a pessoa se sente na parte de trás,
do lado direito do veículo.

Limpar superfícies como cinto de segurança, volante, painel e
freio de mão.
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Cumprimentar de longe para evitar o
contato direto com outras pessoas.

Deve-se manter o veículo sempre limpo e desinfectado, especialmente volante, bancos,
pisos, maçanetas das portas e janelas; adicionalmente, cintos de segurança, incluindo a
faixa e a fivela, painel, freio de mão, câmbio de marchas, barras de apoio, catraca e todas
as partes com as quais normalmente estamos em contato.

Se você receber algum tipo de cartão para
poder entrar na empresa, limpe-o com
álcool em gel.

Limpar o interior do veículo antes e depois de cada uso, preferencialmente borrifando
álcool ou água sanitária, deixando agir por dez minutos e permitindo que seque
naturalmente.

Manter uma boa ventilação nos espaços em
que estiver.

Evitar o uso de almofadas, decorações e acessórios que possam se converter em foco de
infecção.

Carregar um kit de limpeza: luvas descartáveis, máscaras, gel desinfetante, lenços
descartáveis ou paninhos úmidos (preferivelmente com sabão) e spray com solução
desinfetante doméstica. Lavar as mãos antes de entrar e depois que sair do veículo.

Para tossir ou espirrar, usar a parte interna
do braço ou lenços descartáveis e eliminá-
-los corretamente.

Evitar consumir alimentos ou bebidas
durante a visita. Caso contrário, preferir
produtos engarrafados ou embalados
industrialmente.

Não compartilhar elementos de uso
pessoal, como equipamentos, celulares,
canetas, entre outros. Caso seja
necessário, evitar utilizá-los novamente ou
limpá-los assim que finalizar o trabalho e
lavar as mãos.

Outras recomendações

Medidas de l impeza e
desinfecção de veículos
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O QUE FAZER EM CASO DE CONTÁGIO
POR COVID-19 NA SUA EMPRESA

Caso 1:

Caso 2:

Como detectá-lo e proceder

De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), de instituições
internacionais e dos governos nacional e local, você deve seguir as ações abaixo para evitar a
propagação da Covid-19 e atender às situações derivadas do contágio que podem ser
apresentadas pelos funcionários que estejam expostos ao vírus no desempenho de suas
atividades.

Mas, antes de determinar qual deve ser o procedimento, é importante identificar os possíveis
casos.

Paciente com temperatura igual ou superior a 38 °C.

Pessoa com quadro sindrômico de Infecção Respiratória Aguda (IRA) leve ou moderada.

Quadro de Infecção Respiratória Aguda Grave (IRAG) que evoluiu em um curso clínico
incomum ou inesperado, especialmente a deterioração repentina apesar do tratamento
adequado.

Não requer hospitalização.

Tosse.

Apresenta pelo menos um dos seguintes sintomas: temperatura igual ou maior a 38 °C,
tosse, dificuldade respiratória, dor de garganta e fadiga.

Requer hospitalização (IRAG incomum).

Cumpre algum critério de nexo epidemiológico.

Cumpre algum critério de nexo epidemiológico.

Caso 3:
Pessoa com IRA.

Requer manejo intra-hospitalar (definição operativa de IRAG).

Com antecedentes de febre e tosse não superior a dez dias de evolução.

Sem nexo epidemiológico.
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Após a identificação do caso, a recomendação é reportá-lo imediatamente às autoridades de
saúde da região por meio dos canais habilitados para essa finalidade. Em tais canais serão
especificadas as medidas de segurança que devem ser tomadas e os passos a seguir para
evitar possíveis propagações.

Caso 4:
Paciente assintomático.

Contato próximo com caso confirmado de Covid-19.

Não há manifestação de sintomas nos primeiros sete dias posteriores à última
exposição desprotegida.
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RECOMENDAÇÕES
ESPECÍFICAS 
POR SETOR
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Para muitas empresas, seus espaços de trabalho, como escritórios, são fundamentais no
desenvolvimento integral das funções. A seguir, algumas das medidas que devem ser levadas

em consideração na hora de retomar as atividades.

Cuidados para colaboradores que retomam atividades no escritório

Recomendações de prevenção e mitigação

Cuidados no ambiente físico de trabalho

Reativação de
ESCRITÓRIOS

Ative o processo de seleção, indução, reindução e treinamento, caso seja necessário.

Valide diariamente o estado de saúde de seus funcionários. Registre em uma pesquisa interna de
autoavaliação de sintomas.

Procure escalonar os horários de entrada, alimentação e saída do escritório.

Garanta pontos para a higienização frequente das mãos com água e sabão.

Entregue kits de biossegurança, limpeza e elementos de proteção.

Posicione as estações de trabalho com 1,8 metro de distância, no mínimo. As mesas devem estar
organizadas diagonalmente e com uma ocupação inferior a 35%.

Estabeleça diferentes horários de entrada e saída dos escritórios. Recomenda-se que haja três opções, a
cada 30 minutos.

Desenvolva um protocolo de atendimento para funcionário com suspeita de Covid-19.

Evite que em um mesmo espaço haja mais de 10 pessoas. Isso se aplica a todas as áreas comuns, como
zonas de alimentação, salas de reunião e elevadores.

Mantenha uma comunicação constante com a sua equipe de trabalho para entender suas necessidades e,
assim, poder agir na redesignação de cargos e funções.

Feche/Bloqueie as salas de espera de escritórios que façam atendimento ao cliente, bem como as máquinas
dispensadoras de comida.

Instale barreiras de separação nos balcões de atendimento ao cliente.

Certifique-se de que os espaços tenham boa circulação de ar. Sem essa condição, as chances de contágio
podem aumentar.

Identifique a população vulnerável entre seus funcionários. Pessoas maiores de 60 anos e trabalhadores com
doenças de base deverão continuar trabalhando em casa.

Proíba a entrada de visitantes nas instalações. Os entregadores de delivery devem ser recebidos na recepção ou
na portaria.

Limpe e desinfecte as estações de trabalho 5 vezes por dia com um pano único para cada estação e usando
os equipamentos de proteção Individual.

Priorize a manutenção do controle de pragas, bem como a limpeza de tubulações, dispensadores de água
potável e sistemas de ar-condicionado e ventilação.
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Cuidar da vida das pessoas e da competitividade de todas as instituições de saúde é uma prioridade na
luta contra a Covid-19. A seguir, apresentamos algumas medidas de biossegurança para esse setor.

Reativação do setor de
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Analise qual é a probabilidade
de infecção por Covid-19 em
diferentes áreas ou serviços da
instituição e aplique as medidas
de segurança necessárias.

Verifique quais serviços podem ser
prestados por telefone, e-mail ou
outros meios virtuais de forma a
reduzir o tempo de espera e a
permanência de pacientes nas
instalações da instituição de saúde.

Quando for necessário fazer exames
de laboratório em pacientes positivos

ou suspeitos para Covid-19,
estabeleça políticas de isolamento

claras, bem como áreas de circulação
predeterminadas e sinalizadas dentro

das instituições de saúde.

Indique os consultórios de
triagem que serão utilizados para
pacientes com sintomas
respiratórios e os que serão
utilizados para atender a outros
tipos de patologia.

Dê prioridade a pacientes que
buscam consulta médica pela

primeira vez, consultas prioritárias
e pacientes com patologias

complexas que precisem de
atendimento imediato.

Determine um procedimento para
a validação prévia do estado de
saúde de pacientes e
acompanhantes que tiverem
marcado consulta.

É recomendável não agendar
consultas presenciais para

pessoas com mais de 70 anos de
idade. Além disso, é necessário

que elas tenham atendimento
preferencial quando chegam nas

instituições.

Mantenha todos os pacientes,
visitantes, colaboradores,

terceirizados e fornecedores
informados sobre as medidas

definidas pela instituição para
evitar a propagação da Covid-19.

Implemente consultas externas, de
medicina geral e ambulatorial,

principalmente em casos de
complementação de procedimentos

cirúrgicos e alguns diagnósticos, além das
consultas de atenção à saúde mental.

Certifique-se de que crianças e
grupos com atendimento

preferencial estejam com todas
as vacinas em dia.

Apenas um membro da família
deve acompanhar o paciente.

Lembre-se de que o
acompanhante não deve fazer

parte do grupo de risco ou
apresentar sintomas

respiratórios.

Recomendações para garantir uma operação segura e responsável

Forneça um espaço para o atendimento
de pacientes suspeitos ou confirmados

que se encontrem em zonas de
isolamento, garantindo que eles tenham

todos os suprimentos de que
precisarem.
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A seguir, apresentamos seis dicas para uma reativação segura das operações, garantindo um
retorno responsável em tempos de contingência devido à Covid-19.

geral do lugar
Faça uma limpeza 1.

de trabalho estão funcionando
Verifique se todas as ferramentas 3.

cadeia de suprimentos e fornecedores
Faça uma gestão adequada de toda a sua 5.

nos materiais
Faça uma inspeção 2.

as ferramentas
Limpe e desinfecte todas 4.

Elimine poeira e resíduos e realize um controle
de pragas, já que, devido à interrupção das
operações, as instalações permaneceram sem
manutenção durante esse período.

Caso a madeira fique exposta a intempéries,
certifique-se de que ela ainda possa ser usada,
verifique se ela está livre de pragas e revise seu
grau de umidade.

Faça uma inspeção das peles, couros, tecidos e
espumas que foram deixados no local quando a
quarentena foi decretada.

Verifique a área de armazenamento para
vernizes, tintas, colas e outros itens para avaliar
se será possível utilizá-los imediatamente ou
não.

Tente não compartilhar ferramentas. Se elas
não forem de uso pessoal, a medida é usar luvas
e desinfectar antes e depois da utilização.

Utilize panos ou flanelas limpos e úmidos para
limpá-las.

Certifique-se de que todos os sensores,
instrumentos e válvulas tenham sido religados
corretamente.

No caso de equipamentos parados ou que não
foram utilizados durante a quarentena, faça
testes antes de ligá-los novamente.

Os veículos podem estar infectados, portanto é
importante ter sempre em mãos instrumentos
e substâncias para desinfectá-los.

Faça o mesmo com os demais objetos que
estiverem sujeitos contaminação.

Se seus fornecedores de matérias-primas ou
demais suprimentos tiverem interrompido
operações, busque alternativas para que a
produtividade da sua empresa não seja afetada
por isso.
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Estas recomendações ajudarão a garantir que a reativação desse setor seja bem-sucedida e responsável.

Medidas gerais de segurança e biossegurança

Quando atividades e processos forem retomados

Reativação do setor
INDUSTRIAL

Faça uma inspeção no local para identificar
situações potencialmente perigosas ou

equipamentos e ferramentas que se deterioraram
durante a interrupção das atividades.

Antes de retomar a dinâmica normal de produção, verifique se o maquinário está funcionando
corretamente.

Aproveite o espaço físico, mas sem exceder a capacidade de armazenamento:

Faça inspeções constantes em ferramentas (manuais e/ou mecanizadas):

Tecidos, couros, caixas ou colas são combustíveis ou inflamáveis e, além disso, exceder o limite de
armazenamento também aumenta a possibilidade de incêndio.

Verifique as ferramentas pneumáticas, hidráulicas e eletromecânicas antes de iniciar operações.

Limpe a poeira com panos ou flanelas.

Desengordure as superfícies antes de aplicar o desinfetante.

Desinfecte todos os elementos. Limpe-os com
solução de hipoclorito de sódio 0,5%.

Defina o tipo de desinfetante que será usado em armazéns químicos para evitar o risco de incêndio
devido à contaminação cruzada.

Forneça elementos que permitam que as roupas usadas
durante a jornada laboral estejam sempre separadas das
que serão usadas no trajeto casa-trabalho-casa. Evite
usar uniforme no trajeto de volta para casa.

Respeite os protocolos estabelecidos acima durante todos os processos. Pode ser que o ritmo de trabalho
aumente nesse período, mas isso não significa que a capacidade do recurso humano e técnico deva ser
excedida.

Identifique os fornecedores que estão ativos e os que suspenderam completamente as operações,
nacional e internacionalmente.

Verifique os extintores da empresa e certifique-se de
que eles estejam em locais visíveis, sinalizados e
desobstruídos. Esteja atento à data de validade deles.
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Equipes de processo ou produção são essenciais para o desenvolvimento das operações nas
empresas desse setor. Para garantir seu bom funcionamento, siga estas recomendações:

Evite sobrecarregar o maquinário, não é
recomendável exceder velocidade,

capacidade e carga durante o processo.

Se você não tiver disponibilidade para
estender seu horário de trabalho, evite operar

o equipamento se for necessário que o
serviço seja executado de forma contínua.

Inicialmente, deixe o equipamento
operando em velocidade moderada e,

se possível, sem carga.

Registre todas as modificações de
serviço e manutenção em uma planilha

de controle de atividades.

Ajuste os planos de manutenção às
mudanças de operação que foram geradas.

Cumpra os protocolos de segurança
estabelecidos para que o equipamento

seja ligado e faça as revisões apropriadas
antes de iniciar a operação.

Se o equipamento não tiver mecanismos
automáticos para controlar certas
variáveis (  como pressão, velocidade ou
temperatura), é necessário monitorá-las
constantemente.

Antes de iniciar a operação, observe o estado
da máquina, prestando atenção especial aos
níveis e controles de certas variáveis (  como
pressão, velocidade ou temperatura).

Identifique, no mínimo, três fornecedores
de peças de reposição que trabalhem com
o equipamento usado na planta.

Não permita que o equipamento seja
operado por pessoal inadequado.

Respeite os períodos de manutenção
preventiva e preditiva que já tinham sido
definidos.

Certifique-se de que o equipamento esteja
em boas condições de funcionamento e
pronto para retornar à dinâmica de
produção padrão.

Como realizar uma gestão segura de máquinas e equipamentos?
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Faça uma revisão documental e de campo
antes de iniciar qualquer operação, a fim de
verificar aspectos de segurança industrial e

funcional.

Desinfecte ferramentas manuais (como
martelos, chaves de fenda, ganchos etc.)

antes e depois do uso. Tente não
compartilhar esse tipo de elemento.

Implemente a desinfecção de veículos de
carga e transporte de mercadorias e

certifique-se de que todas os recipientes de
vidro sejam higienizados.

Tome medidas para prevenir incêndios. Ao
retomar as operações, os equipamentos de

produção podem apresentar riscos devido ao
acúmulo de gases inflamáveis.

Antes de retomar as operações, siga de
forma rígida os protocolos de segurança

No caso de equipamentos de moagem e
fornos, não é recomendável interrompê-los
de forma brusca, já que eles podem ser
danificados ou provocar incêndios.

Evite sobrecarregar o equipamento (fornos,
silos, esteiras transportadoras, trituradores
etc.) ao retomar a produção.

Analise a disponibilidade de peças de reposição
e equipamentos importados, é possível que a
maioria das empresas fornecedoras tenha
fechado suas fábricas.

Crie diferentes turnos de trabalho para seus
colaboradores: um grupo pode ir de manhã e
outro à tarde. Defina quem pode
continuar trabalhando home office.

1

2

3

4

5

6

7

Mantenha-se informado sobre as recomendações para reativar operações
no seu setor de atuação durante este período de contingência.
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Reativação do setor de
HORTIFRÚTI

A grande maioria das empresas continuou operando parcialmente para garantir que sua
colheita não fosse perdida. Com a reativação econômica, é importante que elas adotem

medidas de limpeza e segurança para garantir a saúde de seus colaboradores.

Inclua no plano de treinamento de funcionários,
pessoal terceirizado e fornecedores as medidas

preventivas que foram estipuladas pela empresa
contra a Covid-19.

Na hora de planejar o trabalho, não se
esqueça de considerar a distância
física que necessariamente deve ser
mantida nas linhas de produção. Caso seja
necessário, reorganize os espaços para
garantir uma distância mínima de 2 metros.

Estude a possibilidade de suspender o uso de
sistemas biométricos para controle de
pessoal. Se não for possível, será necessário
desinfectá-los após cada uso.

Mantenha uma separação adequada entre
armários e implemente turnos para usá-los,
respeitando a distância física mínima exigida.

Caso não seja possível manter a distância
mínima entre os trabalhadores, considere a

possibilidade de expandir determinadas áreas,
principalmente no período pós-colheita.

Disponibilize produtos de desinfecção na
entrada das zonas de refeição, salas,

bebedouros e banheiros.

Forneça equipamentos de proteção individual
(EPIs) e determine que eles sejam
obrigatoriamente utilizados, enfatize também
a proibição de usá-los de forma compartilhada.

Aumente a frequência e o nível de
desinfecção dos bebedouros.
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Este setor foi um dos poucos que manteve suas operações, sob certas restrições. Leve em
consideração estas recomendações para uma produção responsável:

Proteja a saúde dos funcionários da granja

Não se esqueça de

Tenha especial cuidado com

Reativação do setor
PECUÁRIO, DE CAÇA E DE PESCA

Proíba qualquer visita ou entrada desnecessária. Estas devem estar restritas à equipe veterinária ou de
manutenções indispensáveis.

Garantir que cada funcionário tenha suas ferramentas pessoais e que não sejam compartilhadas (se forem, os
funcionários devem usar luvas e desinfectá-las antes e depois do uso com hipoclorito de sódio 0,5%).

Revisão de fatores de risco em termos de incêndio, explosão, danos no maquinário, danos a pessoas e
processos.

Habilite pontos com sabão e desinfetante em banheiros da granja.

Capacitar seus colaboradores sobre as medidas de higiene respiratória, distanciamento físico e uso de
elementos de proteção individual de acordo com sua função.

Tenha precaução com as luvas. Se estiverem sujas, podem representar um risco, então troque-as com frequência.

Apresentar um relatório diário de sintomas e condições de saúde com respeito à Covid-19.

Monitorar as restrições de comércio exterior e a operação portuária em caso de exportação ou importação,
com o objetivo de agir oportunamente.

Práticas de armazenamento com especial atenção para cadeia de frio, contaminação cruzada, mercadoria
diretamente sobre o piso, ordem, limpeza e controle de pragas.

Designe horários alternados para o almoço e o jantar, caso os funcionários usem um lugar comum.

O funcionamento ideal dos equipamentos e maquinário, bem como dos protocolos para a manutenção e
limpezas deles.

Procure fazer com que 70% do quadro de trabalhadores esteja no horário matutino e 30% durante a tarde.

Desinfecte as superfícies dos caminhões de abastecimento que chegarem à granja.

A gestão da cadeia de abastecimento em termos de demanda, fornecimento e recursos existentes
(humanos, tecnológicos e inventários).

31



Os hotéis têm cumprido um papel essencial durante a situação atual, graças à sua participação
na gestão e no isolamento de pacientes suspeitos e positivos para Covid-19. Além disso, eles

facilitam a quarentena de viajantes que chegam de áreas de alto risco. Por isso, é importante que
as seguintes recomendações sejam seguidas:

Reativação do setor 
HOTELEIRO

Informe as medidas definidas pelo hotel para evitar
que hóspedes, visitantes, colaboradores, terceirizados e

fornecedores se exponham à Covid-19.

Defina e implemente um protocolo
para monitorar o estado de saúde de

funcionários e hóspedes.

Feche e isole andares em desuso. Isso facilita a
organização de turnos

de limpeza e desinfecção

Interdite áreas comuns, como
piscinas e academias.

Estabeleça um plano de limpeza e
desinfecção para os filtros de ventilação.

Certifique-se de que seja cumprida distância física mínima
de 2 metros em filas para entrar e sair das instalações, obter

informações e receber e entregar documentos.

Nos quartos, é necessário oferecer atenção especial a elementos
que, devido às suas características, possam ser facilmente

contaminados, como TV, aparelhos de
ar-condicionado, dispositivos de música e telefones.

É recomendável que a ocupação dos quartos localizados em
andares inferiores seja priorizada. Essa medida permite incentivar

o uso de escadas e, dessa forma, reduz o uso de elevadores.

Analise e ajuste a quantidade necessária de
produtos de limpeza e itens de proteção

individual.

Faça uma lista com informações que possam ser úteis em
caso de emergência, como uma lista com os números das

linhas de atendimento do SUS, da Secretaria de Saúde e dos
planos de saúde de funcionários e hóspedes.

Controle a entrada de funcionários
externos nas áreas internas do hotel.
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Recepção

Higienização e limpeza em áreas comuns e quartos

Evite apertos de mãos quando for cumprimentar os hóspedes ou funcionários, utilize o
cotovelo ou um “tchauzinho” de longe, por exemplo. Não compartilhe objetos com clientes
ou colegas de trabalho.

A disposição das mesas deve permitir uma distância física mínima de 2 metros.

Todos os objetos descartáveis deixados pelos hóspedes deverão ser separados e jogados no
lixo. Depois disso, continue o processo de limpeza e higienização de acordo com o protocolo
que foi definido pelo hotel.

Quando for limpar o quarto, comece pelos hóspedes saudáveis   e, por último, os hóspedes
que testaram positivo para a Covid-19.

Ventile os quartos e as áreas comuns diariamente, além de renovar o ar, isso mantém os
espaços sempre arejados.

Nas áreas de maior contato, use um desinfetante com álcool em concentrações entre 60% e
70%.

Ofereça informações aos hóspedes e reforce a importância de que o
distanciamento social seja cumprido durante todo o processo de hospedagem.

Para o serviço de buffet, a proteção permanente dos alimentos durante a exposição deve
ser garantida por meio de papel filme, papel alumínio ou tampas.

Depois que os funcionários prestarem atendimento aos hóspedes do hotel, a
higienização das mãos deve ser feita com água e sabão ou álcool em gel.

Na medida do possível, use instrumentos descartáveis. Se isso não for possível, evite que
hóspedes ou visitantes manipulem diretamente utensílios de uso comum dessas áreas.

Áreas destinadas a refeições e restaurantes

33



Saiba quais são as recomendações para retomar as
funções com segurança e responsabilidade.

Reativação do setor de
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Analise a produtividade para operar após a
crise: isso inclui analisar a continuação de
novos modelos de trabalho que
surgiram durante a contingência.

Certifique-se de que os itens de papelaria
cheguem com embalagens plásticas duplas,
para que o primeiro seja descartado e
o segundo desinfetado.

Desinfecte ferramentas de trabalho e
elementos pessoais: recomenda-se que
esses objetos não sejam compartilhados,
porém, caso seja necessário, coloque
luvas para manipulá-los.

Fale com líderes e representantes da
comunidade para orientar planos de
responsabilidade social, especialmente
nas áreas mais afetadas pela atual
situação.

Verifique se o local de trabalho está
higienizado e bem ventilado.

Estabeleça novas diretrizes para o
armazenamento de material de papelaria
e elementos de escritório, de forma que
eles estejam armazenados a uma
temperatura mais baixa do que a
ambiente.

As funções administrativas que puderem
continuar a ser desempenhadas em casa
deverão ser mantidas, bem como uma medida
eficaz de prevenção de contingências.

Antes de a empresa iniciar suas atividades
diárias, realize testes para evitar
emergências devido à inalação de gás e
determine se é necessária uma limpeza dos
dutos ou troca de filtros.

Monitore as necessidades, clareza e nível de
satisfação dos consumidores em relação às
novas dinâmica de trabalho.

O bom funcionamento do ar condicionado
é fundamental, pois permite o correto
desempenho de outros equipamentos,
como servidores de informações.
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As atividades de distração e diversão são essenciais para enfrentar épocas
difíceis. Em tempos de Covid-19, elas devem ser realizadas sob medidas estritas de

biossegurança para mitigar a disseminação do vírus e garantir a saúde da população.

Reativação do setor de
ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS

 E DE LAZER

EMPRESAS
Para

VISITANTES
Para

BICICLETAS ESPORTIVAS
Para 

Programe suas atividades de lazer evitando os
horários de maior fluxo de pessoas.
Nas salas de cinema, teatros, estádios e
atrações mecânicas recomenda-se manter a
distância física mínima de 2 metros.
O uso de máscaras é indispensável para
desfrutar de atrações, salas de cinema, estádios
e teatros. Além disso, deve ser utilizada nas filas
ou cadeiras enquanto espera a sua vez.
Siga as recomendações de biossegurança
definidas pelo lugar que for visitar.
Realize a autoavaliação dos sintomas da Covid-19
e tome as medidas pertinentes antes de ir ao
lugar que você deseja visitar.
Permita que meçam a sua temperatura e
responda a pesquisa de sintomas, caso seja
necessário.

Lembre-se de manter seu veículo sempre limpo
e desinfectado, especialmente o guidão e o
selim.
Use luvas durante o trajeto e limpe-as
frequentemente.
Leve em consideração o uso de elementos de
proteção como capacete, roupas refletivas e
joelheiras, luvas e caneleiras de proteção.
Mantenha a limpeza de elementos como
capacetes e óculos.  Se espirrar, realize uma
higienização especial desses equipamentos e
não permita que outras pessoas os utilizem.
Lave as mãos com água e sabão quando chegar
ao seu destino.

Limite as interações em filas e áreas de
espera.
Crie um quadro de recomendações gerais para
visitantes no qual sejam informadas as
medidas adotadas por sua empresa com
respeito à Covid-19.
Realize supervisão constante na desinfecção
de elementos e áreas.
Evite a entrada de pessoas em condições de
vulnerabilidade.
Realize um plano de distribuição de turnos que
leve em consideração as medidas de
segurança necessárias na pandemia.
Instale barreiras e protetores plásticos contra
espirros nos balcões de atendimento ao
cliente.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Para a prática de

Ao chegar em casa, limpe e desinfecte seus
sapatos, troque de roupa e cumprimente seus
familiares a distância.
Mantenha a roupa separada a que você usa para
sair para praticar esportes e guarde-a em uma
sacola para lavar depois. 
Tome banho com bastante água e
sabão e desinfecte os elementos que tenham
sido manuseados fora da sua casa.
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Embora a maioria das empresas continue funcionando graças aos deliveries,
em alguns locais a reabertura dos estabelecimentos ao público já começou.

A seguir, apresentamos alguns protocolos de biossegurança.

Reativação do setor de 
RESTAURANTES,
BARES E CAFÉS

Garanta o cumprimento de uma distância
mínima de 2 metros em filas, recepções ou
entrega de insumos e, em geral, em todas
as interações.

1

Realize inspeções em todas as áreas
para identificar e retirar elementos,

acessórios ou decoração que dificultem
a limpeza e desinfecção adequadas.

2

Dê preferência a utensílios descartáveis e 
não deixe à disposição imediata toalhas de
mesa, talheres ou porta-guardanapos.
Entregue-os apenas quando o cliente
solicitar.

3

Verifique as medidas de precaução e
qualidade na preparação e manipulação de

alimentos e assegure o uso correto dos
equipamentos de proteção individual.

4

Lave e desinfecte todos os utensílios
usados na preparação dos alimentos.5

Avalie a possibilidade de substituir
toalhas de mesa e jogos americanos

por opções de plástico que sejam mais
fáceis de limpar. Os guardanapos

devem ser descartáveis.

6

Limpe os produtos enlatados com um
desinfetante antes de abri-los ou
guardá-los. Lave e desinfecte os
produtos sem embalagem, como frutas e
verduras.

7

8

Levando em consideração a
dinâmica do serviço, feche salões

ou áreas de acordo com a
ocupação. Isso facilita a

organização de turnos de limpeza
e desinfecção.
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Embora algumas instituições educacionais tenham avançado em direção à transformação
digital, outras continuam operando de forma tradicional e outras reativaram
aulas presenciais. Leve em consideração estas medidas de biossegurança.

Reativação do setor de
EDUCAÇÃO

Organize a entrada e a saída da instituição
de maneira escalonada para evitar
aglomerações no transporte público e
áreas de acesso.

Defina o cronograma acadêmico a ser
realizado com a indicação do número de
docentes, estudantes e colaboradores,
horários, localização interna onde a
atividade será desenvolvida e duração.

Leve o distanciamento físico em
consideração no planejamento do
trabalho. Se possível, reorganize os
espaços para garantir a distância mínima.

Adapte espaços ao ar livre de acordo com
a capacidade das áreas dispostas para
alimentação.

Nas zonas de armários, garanta uma
distância mínima de 2 metros.

Ao entrar nas instalações, quando for
necessário o registro com assinatura,
cada colaborador deve ter sua própria
caneta. Nos casos em que se usa um
cartão, informe antes da entrada que
todos devem tê-lo à mão.

Promova reuniões virtuais entre o corpo
docente, administrativo e responsáveis
dos alunos.

Estabeleça horários de descanso
diferentes para os grupos de trabalho.

Nas filas é necessário garantir uma
distância mínima de 2 metros. Esta medida
pode ser complementada com marcações
no piso.

Implemente turnos diferentes para o
almoço e os lanches, assim evita-se a
concentração de pessoas.

Certifique-se de que os colaboradores
contem com os implementos requeridos
para seu trabalho, evitando
deslocamentos internos.

Instale barreiras e protetores plásticos
contra espirros e guichês para
atendimento da comunidade educativa.

12 recomendações para retomar as atividades
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Equipe uma sala ou espaço de isolamento com um recipiente vermelho, que deve conter duas
sacolas plásticas. A sacola que ficar do lado de fora deve ser previamente etiquetada com o
nome da empresa, serviço e resíduos Covid-19 antes de ser colocada no recipiente.

Esse processo deve contar com um carro de coleta exclusivo.

Defina um trajeto alternativo para o transporte desses resíduos para evitar que ele passe por
áreas de fluxo de pessoas.

Os resíduos devem ser mantidos no local de armazenamento em recipientes fechados que não
devem pesar mais de 25 kg para que os funcionários possam movê-los adequadamente.

Transporte os resíduos para o veículo com o cuidado de não pressionar as sacolas para que
não haja um vazamento acidental do material contaminado.

Quando o carregamento e o fechamento do veículo terminarem, recomenda-se que os
funcionários retornem ao local de armazenamento da empresa para limpar e desinfectar os
elementos de proteção individual reutilizáveis segundo o protocolo da empresa. Aplique
solução desinfetante nos elementos de proteção individual e deixe agir por um minuto, em
seguida, limpe-os com toalhas descartáveis e, finalmente, guarde-os em um saco para
usá-los novamente.

Os resíduos dessa limpeza devem ser deixados em uma sacola no local de armazenamento da
empresa para que não seja necessário abrir as portas do contêiner do veículo.

Recomenda-se aplicar gel antibacteriano nas mãos antes de entrar no veículo e levar a
sacola com os elementos de proteção individual reutilizáveis na cabine.

A coleta deve ser feita por uma pessoa da equipe de limpeza, sempre adequadamente
protegida por equipamentos de proteção individual. A pessoa deverá amarrar as sacolas sem
retirar o ar e entregá-las a outro funcionário, que deve estar na porta pronto para recebê-las.

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
ASSOCIADOS À SAÚDE 
(ESPECIALMENTE EMPRESAS)
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Nas áreas de armazenamento de resíduos das unidades residenciais, os resíduos do
paciente não devem ser armazenados de maneira nenhuma juntamente com resíduos
recicláveis ou orgânicos. Por esse motivo, informe-se sobre as políticas adotadas no seu
estado e utilize as cores de sacolas indicadas pelo poder público na hora de separar e jogar o
seu lixo fora. Isso evita que os  catadores de materiais reutilizáveis e  recicláveis possam
entrar em contato com elementos altamente contaminantes.

Mantenha um recipiente exclusivo com um sistema de abertura via pedal, uma tampa e uma
sacola plástica no quarto do paciente. Quando o recipiente atingir 75% da sua capacidade
total de armazenamento, feche-o antes de retirá-lo do quarto e coloque-o em uma segunda
sacola.

Os pacientes que estão em unidades residenciais devem garantir que seus resíduos tenham
o menor contato possível com outros resíduos da unidade residencial. Por esse motivo, é
recomendável entregá-los o mais rápido possível, respeitando os horários e dias
estabelecidos pela empresa responsável pela coleta de lixo.

As pessoas que lidam com os resíduos gerados pelo paciente devem usar equipamentos de
proteção individual, como máscara de proteção respiratória N95 e luvas.

Para melhor identificação dos resíduos por parte das pessoas responsáveis pela coleta, é
necessário etiquetar as sacolas. Para isso, você pode usar fita crepe branca ou etiqueta.

Em lugares com uma população considerável de pacientes com Covid-19 isolados ou em
quarentena, como casas de repouso ou hotéis, pode-se estabelecer um trajeto de coleta
interna diferenciado.

GESTÃO DE RESÍDUOS NO ISOLAMENTO
DOMICILIAR PREVENTIVO
(ESPECIALMENTE EM CASAS, HOTÉIS E RESIDÊNCIAS)
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SAÚDE É RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA
DAS MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO.
JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA
TIRAR DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM
A EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS
NOSSO ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

segurossura.com/empresas-sura
Para mais informações, acesse:


