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1. INTRODUÇÃO 

 
Construímos o documento conforme as orientações de órgãos como a OMS, a ANAMT OSHA 
(Occupational Administration), a CDC (Centers for Prevention) — NIOSH (National Institute e 
benchmarking de mercado com grandes empresas dentro e fora do setor elétrico empresas como 
a Cushman & Wakefield e a WeWork. Também, foi utilizada a Norma Regulamentadora n°24 – 
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, publicada pelo Ministério da 
Economia do Governo Federal. 

 
Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou o surto do novo 
coronavírus, que causa a COVID-19. Rapidamente, a doença se espalhou em todo mundo e se 
tornou uma pandemia. 

 
O Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, decretou 
o estado de calamidade pública e o Governo Federal editou a MP 927 de 22 de Março         de 2020, 
com o objetivo de regular as relações trabalhistas durante este período, reconhecendo, entre 
outras situações, a existência de força maior, na forma prevista no parágrafo único do artigo 
501 da CLT. 

 

Mesmo com medidas rígidas para conter a transmissão, não há previsão de quando o vírus será 
erradicado ou quando teremos uma vacina eficiente aplicada em 100% da população. A partir 
dessa perspectiva, é importante que as empresas dos mais diversos setores se unam a 
instituições e profissionais de saúde  para    entender as particularidades de cada atividade, a fim 
de reduzir os riscos de transmissão do novo coronavírus. 

 

Desta forma, o trabalho levou em consideração: 
 

1. Os pontos de riscos de contaminação pelo coronavírus nos alojamentos; 
2. A classificação dos riscos de acordo com o local de trabalho; 
3. As medidas de segurança sugeridas que serão implantadas para mitigação dos riscos. 

 

Esperamos contribuir para segurança e saúde de todos os colaboradores e profissionais 
terceirizados da Energisa e eliminar os riscos de contaminação pelo COVID-19.
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2. RESISTÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM SUPERFÍCIES E  MODOS DE 
DESINFECÇÃO 

 
A limpeza e a desinfecção têm um papel crucial no combate ao novo coronavírus. Por isso, 
dedicamos este tópico para falar sobre o tempo de vida do vírus nas superfícies e os produtos 
de limpeza recomendados para a desinfecção dos ambientes. 

 
Sabemos que o vírus se espalha principalmente por meio do contato, especialmente quando 
uma pessoa infectada fala, tosse ou espirra. Além disso, partículas vivas do novo coronavírus 
podem permanecer no ar por horas e sobreviver em algumas superfícies por diversos dias. 

 

 
Fonte: Organização Mundial da Saúde - OMS 

 

Para matar os germes, é preciso usar desinfetantes, que são mais potentes que o sabão. Para 
desinfetar adequadamente, os produtos precisam permanecer na superfície por um período 
específico de tempo— geralmente, de 1 (um) a 5 (cinco) minutos, a depender do desinfetante. 

 
Abaixo, destacamos os produtos recomendados para a desinfecção das superfícies aplicados no 
combate do novo coronavírus: 

 
- Álcool 70%; 
- Hipoclorito de sódio (água sanitária) 0,1% a 0,5%; 

- Desinfetantes de uso geral. 



Página 5 de 13 

 

 

 

PROTOCOLO COVID-19 
Assunto: Protocolo para Alojamentos Versão: 0000 Data: 26/03/2021 

 
Elaborado por: 
GTD/ESOL/SESMT 

 
Aprovado por: SESMT, GTD e 
ESOL 

 

Abrangência: Grupo Energisa 

 1. ALOJAMENTOS 
 

Constituem-se em locais com ALTO risco de contaminação e disseminação do vírus devido a alta 
circulação de pessoas e compartilhamento de espaços. 

 
Conforme a Norma Regulamentadora n°24 do Ministério da Economia (NR24), o Alojamento é 
definido como sendo o conjunto de espaços ou edificações, composto de dormitório, instalações 
sanitárias, refeitório, áreas de vivência e local para lavagem e secagem de roupas, sob 
responsabilidade do empregador, para hospedagem temporária de trabalhadores. 

 
Esse protocolo NÃO se aplica aos colaboradores internos das distribuidoras da Energisa que 
utilizam-se de hospedagem em hotel quando em viagem a trabalho. Para estes casos específicos 
devem-se observar o Protocolo de Retorno COVID-19 CSE Viagens. 

 
1.1 Disposições Gerais 
 
Cada Alojamento deve ter o seu plano de contingência interno escrito e operacional. Sendo que 
deve ficar definido por escrito, os níveis de responsabilidade de todos os intervenientes no 
Plano. 
 
Os alojamentos devem: 
 
a) Providenciar todos os equipamentos de proteção individual dos seus próprios trabalhadores 

e definir uma reserva interna destes equipamentos; 
b) Realizar a aferição de temperatura dos seus funcionários no início do turno e dos alojados 

no check-in; 
c) Adquirir o mais possível, um estoque de materiais de limpeza de uso único, sobretudo pano 

de limpeza, toalhetes de limpeza de uso único humedecidos em desinfetante, água 
sanitária e álcool a 70%; 

d) Providenciar a colocação de dispensadores de solução antissética de base alcoólica 70%, 
junto aos pontos de entrada e saída do alojamento e locais de circulação de pessoas; 

e) Promover formação e treino de todos os grupos de profissionais das diversas áreas do 
alojamento sobre a COVID-19 e como cumprir as precauções básicas de prevenção e 
controle de infeccção; 

f) Garantir que os locais para refeições sejam compatíveis com os requisitos do item 24.5 da 
Norma Regulamentadora n°24 do Ministério da Economia, podendo ser parte integrante do 
alojamento ou estar localizados em ambientes externos. Observar que quando os locais 
para refeições não fizerem parte do alojamento, deverá ser garantido o transporte 
adequado dos trabalhadores; 

g) Garantir a coleta de lixo diária, a lavagem de roupa de cama, a manutenção das instalações 
e a renovação de vestuário de camas e colchões; 

h) Cumprir o seguinte para a limpeza dupla de pisos e superfícies: 
i.  Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais limpas para 

as mais sujas; 
ii. Usar panos de limpeza de uso único, diferentes e exclusivos para a área do quarto 

e para as casas de banho; 
iii. O balde e esfregona de limpeza da casa de banho deve ser diferente do balde de 

limpeza e esfregona a usar no quarto; 
iv. Para lavar as superfícies: pode usar-se detergentes de uso comum; 
v. Para desinfeção de superfícies: a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha o 

uso de água sanitária (solução de hipoclorito de sódio) numa concentração de pelo 
menos 0,5% (equivalente a 5000 ppm) de cloro livre, e álcool a 70 %, para as 
superfícies metálicas ou outras, que não sejam compatíveis com a água sanitária, 
de modo a evitar corrosão ou danificação. No entanto, existem no mercado vários 
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 produtos de limpeza e desinfeção de superfícies com ação virucida e que podem 
ser utilizados, nomeadamente, pastilhas de cloro para diluir na água no momento 
da utilização; soluções detergentes com desinfetante na composição (efeito 2 em 
1), quer em apresentação de spray, líquida ou outra ou toalhetes humedecidos em 
desinfetante para a limpeza rápida de algumas superfícies de toque frequente. 

 
Nos alojamentos deverão ser obedecidas as seguintes instruções gerais de uso: 
 
a) Os sanitários deverão ser higienizados diariamente, utilizando-se dos desinfetantes aptos 

ao combate do novo coronavirus; 
b) Ser garantido o controle de vetores conforme lesgislação local; 
c) Os trabalhadores hospedados com suspeita de doença infectocontagiosa devem ser 

submetidos à avaliação médica que decidirá pelo afastamento ou permanência no 
alojamento. 

d) Os psisos do alojamento devem ser impermeáveis e laváveis; 
e) Os alojamentos devem dispor de locais e infraestrutura para lavagem e secagem de roupas 

pessoais dos alojados ou ser fornecido serviço de lavanderia. 
 
Deve ser definido um local para isolar uma ou mais pessoas que possam ser detetadas como 
casos suspeitos ou casos confirmados de COVID-19. Este local deve ter preferencialmente 
pressão negativa, casa de banho, contentor de resíduos e sacos de resíduos e sacos de recolha 
de roupa usada, (aconselha-se a que tenha televisão/outros meios de entretenimento passíveis 
de estarem no quarto enquanto o doente lá permanecer), água, alguns alimentos. Se não houver 
ventilação de pressão negativa, abrir regularmente as janelas do quarto para renovar o ar e 
manter a porta fechada. 
 
As áreas de maior risco são o quarto da pessoa doente ou suspeita de COVID-19. As restantes 
áreas em que a pessoa passou durante períodos mais curtos (como sala de espera, cinema, 
restaurante, ginásio) provavelmente têm níveis mais baixos de contaminação e, portanto, o 
risco de transmissão contínua da infeção será por princípio, menor. No entanto, aconselha-se a 
limpeza e desinfeção alargada desses espaços. 
 
Ao remover a roupa de cama e atoalhados, o alojamento deve: 
 
a) Não agitar a roupa de cama; 
b) Retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, fazendo um 

“embrulho”; 
c) Não encostar a roupa ao corpo; 
d) Transportar as roupas e colocar diretamente na máquina de lavar. 

 
A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder suportar (dependendo da 
termoresistência) – ciclo de desinfeção pelo calor (pelo menos a 60ºC durante 30 minutos, ou 
entre 80-90ºC, com 10 minutos de contacto do calor com a roupa). 
 
Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada na máquina a temperatura entre 30-
40ºC e a um ciclo de desinfeção final na máquina, com um desinfetante apropriado a este tipo 
de roupa e compatibilidade com a máquina. 
 
Na ausência de uma máquina de lavar, as roupas devem ser embaladas e acondicionadas num 
saco impermeável, bem fechado e levado o mais rápido para a lavandaria. 
 
Os responsáveis pela realização da limpeza, devem utilizar os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) de acordo com o grau de risco potencial do ambiente a ser higienizado (gorro, 
máscara de pano, avental descartável, protetor ocular ou da face, botas impermeáveis e luvas 
de borracha de cano longo). 
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Os resíduos recolhidos no quarto, devem ser acondicionados num primeiro saco bem fechado, 
que depois é depositado no 2.º saco. O 2.º saco deve ser identificado como resíduos biológicos 
e tratados por incineração ou autoclavagem. 
 
A limpeza úmida é sempre preferível, à limpeza a seco. 
 
Não usar aspirador para limpeza de pisos: não é adequado o uso de aspirador de pó, porque 
põem em movimento no ar, as gotículas, nas quais o vírus pode estar contido e transforma-as 
em aerossóis. 
 
Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca do usuário para ingestão devem 
ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador 
de água para copos descartáveis. 
 
Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos colaboradores. 
 
 

1.2 Alojados 
 
Os alojamentos devem disseminar da maneira mais eficiente possível as informações sobre a 
prevenção de contágio do COVID-19 para todos seus funcionários e alojados. A seguir seguem 
as mandatórias: 
 
a) Higienize regularmente as mãos com água e sabão e, na falta destes, utilize álcool gel 70%; 
b) Evite aglomerações. Mantenha, pelo menos,1,5 metro de distância entre você e outra 

pessoa, principalmente, se estiver tossindo ou espirrando – quando alguém tosse ou espirra, 
elimina gotículas do nariz e da boca que podem conter o vírus; 

c) Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam inúmeras superfícies e podem carregar 
o vírus; 

d) Não compartilhe objetos pessoais; 
e) Cubra a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com lenço descartável. Em seguida, 

descarte-o imediatamente e higienize as mãos. Caso não tenha disponível um lenço, cubra 
boca e nariz com o antebraço; 

f) Mantenha os ambientes bem ventilados; 
g) Em caso de febre, tosse, perda de olfato/paladar ou dificuldade de respirar procure 

atendimento médico; 
h) Mantenha-se informado sobre as atualizações a respeito da COVID-19; 
i) Use máscara cobrindo a boca e o nariz. 

 
Deve ser mapeado e realizado atendimento preferencial às pessoas do grupo de risco, 
garantindo um fluxo ágil para que permaneça o mínimo de tempo possível na recepção do 
estabelecimento. 
 
Solicitar o uso de máscara pelo alojado sempre que transitar pelas áreas comuns. Se necessário, 
a empresa deverá fornecer dentro do alojamento máscara de pano ou máscara cirúrgica.  
 
Informar que a entrega de delivery, produtos farmacêuticos e de higiene dentre outros, deve ser 
entregue ao alojado na recepção ou na porta de entrada não sendo permitida a entrada do 
entregador no alojamento. 
 
Higienizar efetivamente as chaves (entrada, quartos) com álcool gel ou líquido 70% antes e 
depois do uso, devendo cada alojado ter sua chave sobre sua guarda. 

 

1.3 Dormitórios 
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Os dormitórios dos alojamentos devem: 
 
a) Ser mantidos em condições de conservação, higiene e limpeza; 
b) Ser dotados de quartos; 
c) Dispor de instalações sanitárias, respeitada a proporção de 01(uma) instalação sanitária 

com chuveiro para cada 10 (dez) colaboradores hospedados ou fração; e 
d) Ser separados por sexo. 

 

1.4 Quartos  
 
Os quartos dos dormitórios devem: 
 
a) Possuir camas correspondentes ao número de trabalhadores alojados no quarto, vedado o 

uso de 3 (três) ou mais camas na mesma vertical, e ter espaçamentos vertical e horizontal 
de no mínimo 1,5 metros, de forma que permitam ao trabalhador movimentação com 
segurança; 

b) Possuir colchões certificados pelo INMETRO; 
c) Possuir colchões, lençóis, fronhas, cobertores e travesseiros limpos e higienizados, 

adequado às condições climáticas; 
d) Possuir ventilação natural, devendo esta ser utilizada conjuntamente com a ventilação 

artifical, levando em consideração as condições climáticas locais; 
e) Possuir capacidade máxima para 4 (quatro) trabalhadores; 
f) Possuir armários, preferencial que sejam de uso individual de cada alojado;; 
g) Possuir conforto acústico conforme Norma Regulamentadora n°17 do Ministério de Trabalho 

e Emprego. 
 

Os trabalhadores alojados no mesmo quarto devem pertecer ao mesmo turno/escala de 
trabalho. 
 
Medidas devem ser tomadas afim de que o quarto NÃO seja utilizado como local de preparo de 
qualquer tipo de alimento. 
 
Garantir a manutenção de todos os quartos em boas condições de higiene durante o processo 
de higienização, deixando portas e janelas abertas e ar condicionado desligado. 
 
Ao final da estadia do alojado, deverá ser realizada limpeza e desinfecção completa do 
apartamento e superfícies, antes da entrada de novo hóspede. 

 

1.5 Instalações Sanitárias 
 
Caso as instalações sanitárias não sejam parte integrante dos dormitórios, devem estar 
localizadas a uma distância máxima de 50m (cinquenta metros) dos mesmos, interligadas por 
passagens com piso lavável e cobertura. 
 
Todo estabelecimento deve ser dotado de instalação sanitária constituída por bacia sanitária 
sifonada, dotada de assento com tampo e por lavatório. 
 
Conforme NR24, as instalações sanitárias masculinas devem ser dotadas de mictório, exceto 
quando essencialmente de uso individual. 
 
Deve ser atendida a proporção mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 20(vinte) 
trabalhadores ou fração, separadas por sexo. 
 
As instalações sanitárias devem: 
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a) Ser mantidas em condição de conservação, limpeza e higiene; 
b) Ter piso e parede revestidos por material impermeável e lavável; 
c) Peças sanitárias íntegras; 
d) Possuir recipientes para descarte de papéis usados; 
e) Ser ventiladas para o exterior ou com sistema de exaustão forçada; 
f) Dispor de água canalizada e esgoto ligados à rede geral ou a outro sistema que não gere risco 

à saúde e que atenda à regulamentação local; e 
g) Comunicar-se com os locais de trabalho por meio de passagens com piso e cobertura, quando 

se situarem fora do corpo do estabelecimento. 
 

• Bacias sanitárias 
 
Os compartimentos destinados as bacias devem: 
 
a) Ser individuais; 
b) Ter divisórias com altura que mantenham seu interior indevassável com vão infeior que 

facilite a limpeza e a ventilação; 
c) Ser dotados de portas independentes, providas de fecho que impeçam o devassamento; 
d) Possuir papel higiênico com suporte e recipiente para descarte de papéis higiêncios usados, 

quando não for permitido descarte na própria bacia sanitária, devendo o recipiente possuir 
tampa quando destinado às mulheres; e 

e) Possuir dimensões de acordo com o código de obras local ou, na ausência desse, deve haver 
área livre de pelo menos 0,60m (sessenta centímetros) de diâmetro entre a borda frontal da 
bacia sanitária e a porta fechada. 
 

• Mictórios 
 
Poderá ser disponibilizado mictório tipo individual ou calha coletiva, com anteparo. 
 
No mictório do tipo calha coletiva, deve se existir placa alertando para a manutenção da 
distância mínima de segurança (1,5m). 
 
Os mictórios devem ser construídos com material impermeável e mantidos em condições de 
limpeza e higiene. 
 

• Lavatórios 
 
Em caso de lavatório do tipo calha ou tampo coletivo com várias cubas, deverá ser afixado 
cartazes chamando atenção para a obediência quanto a manutenção de distância segura. Sendo 
possível inclusive a realização de interdição de algumas cubas visando obter distância mínima 
de segurança de 1,5m entre os usuários. 
 
O lavatório deve ser provido de material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou secagem das 
mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. 
 
O lavatório deve possuir dispenser apropriado com disponibilização de álcool em gel 70%. 
 

• Chuveiros 
 
Os compartimentos destinados aos chuveiros devem: 
 
a) Ser individuais e mantidos em condição de conservação, limpeza e higiene; 
b) Ter portas de acesso que impeçam o devassamento; 
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 c) Ter piso e paredes revestidos de material impermeácvel e lavável; 
d) Dispor de chuveiro de água quente e fria; 
e) Dispor de suporte para sabonete e para toalha; e 
f) Possuir dimensões de acordo com o código de obras local ou, na ausência desse, no mínimo 

0,80m por 0,80m. 
 

Conforme NR24, todos os estabelecimentos devem ser dotados de vestiário quando: 
 
a) A atividade exija a utilização de vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de 

uniforme cuja troca deva ser feita no próprio local de trabalho; ou 
b) A atividade exija que o estabelecimento disponibilize chuveiro. 
Os vestiários devem: 
a) Ser mantidos em condição de conservação, limpeza e higiene; 
b) Ter piso e parede revestidos por material impermeável e lavável; 
c) Ser ventilados para o exterior ou com sistema de exaustão forçada; 
d) Ter assentos em material lavável e impermeável em número compatível com o de 

trabalhadores; e 
e) Dispor de armários individuas simples com sistema de trancamento. 
 

1.6 Locais para refeições 
 
Conforme a NR24, os empregadores devem oferecer aos seus trabalhadores locais em condições 
de conforto e higiene para a tomada das refeições por ocasião dos intervalos concedidos durante 
a jornada de trabalho. 
 
Deve-se haver a divisão dos trabalhadores do turno, em grupos para a tomada de refeições, a 
fim de organizar e cumprir com o distânciamento mínimo de segurança (1,5m) entre os 
colaboradores, garantindo o intervalo para alimentação e repouso. 
 
É proibido a formação de filas para solicitação e retiarada do alimento pelo próprio alojado em 
local de cocção visível. 
 
A recomendação é que o hóspede não tenha nenhum contato com o alimento, que estará 
protegido e não deverá ficar exposto ao ambiente. Recomenda-se que o serviço de alimentos e 
bebidas seja entregue no ato de consumo do alojado na mesa, servido de forma empratada ou 
com pequenas porções personalizadas. 
 
Retirar todos os utensílios de mesas de restaurantes dos alojados e refeitórios de funcionários 
imediatamente após a desocupação e proceder a higienização dos mesmos após a saída do 
usuário. Dar preferência para o uso de sachês descartáveis. 
 
Os talheres utilizados nos refeitórios devem ser entregues junto com o prato pelo auxiliar ou 
copeira ou embalados individualmente. 

 
Os locais para refeições devem: 
 
a) Ser destinados ou adaptados a este fim; 
b) apresentar boas condições de conservação, limpeza e higiene; e 
c) Possuir assentos e mesas com superfícies ou cobertas laváveis ou descartáveis, em número 

correspondente aos usuários atendidos; 
d) Possuir meios para conservação e aquecimento das refeições; 
e) Ter pisos revestidos de material lavável e impermeável; 
f) Possuir espaços para circulação; 
g) Ser ventilados para o exterior ou com sistema de exaustão forçada, salvo em ambientes 

climatizados artificialmente; 
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 h) Possuir lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local; 
i) Local e material para a lavagem de utensílios usados na refeição; e  
j) Água potável. 

 
Devem ser realizadas inspeções diárias pela liderança em todas as áreas de preparo e serviço de 
alimentos para garantir que os métodos de limpeza e higienização sejam seguidos e realizados 
de modo consistente com este protocolo. 
 

1.7 Fornecimento de Alimentos 
 
As refeições dos hóspedes devem ser fornecidas somente por estabelecimentos que mantenham 
os protocolos de combate ao COVID-19. 
 
As empresa que fornecer o alimento deverá proteger os mesmos durante o transporte até o 
consumo. 
 
É proibido formação de filas para solicitação e retirada do alimento pelo próprio colaborador em 
local de cocção.  
  
Deve-se orientar a empresa fornecedora da alimentação que a mesma seja realizada em prato, 
copo e talheres descartavél e após o uso seja descartado dentro de um saco plástico e lacrá-lo.  
  
Os alimentos devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com 
a legislação específica, com controle rigoroso quanto à manipulação de alimentos. 
 

1.8 Áreas de Lazer e/ou Vivência 
 
Providenciar o afastamento de mobiliário em áreas de lazer (espreguiçadeiras, esteiras, mesas 
etc.) e orientar os alojados para que evitem aglomerações e os móveis devem ser afastados um 
dos outros. 
 
Remover objetos de uso tipicamente compartilhado (como jornais, revistas e livros) de espaços 
comuns e dos quartos para evitar a contaminação indireta. 
 

1.9 Higienização de Veículos 
 
No caso de ser necessário dirigir veículo no translado do alojamento até a empresa, disponibilizar 
para todos os motoristas um frasco de álcool gel a 70% para uso individual visando garantir fácil 
acesso para desinfecção das mãos em todas as etapas do Trabalho. 
 
Ao receber o veículo, realizar a higienização de maçanetas externas, volante, manopla, forração 
lateral, alavanca de câmbio e acessórios internos que possam ser manuseados pelo motorista 
(produto alcoólico e pano descartável) com uso de luvas ou imediata lavagem das mãos após 
limpeza. 
 
Após utilizar o veículo, realizar a higienização de maçanetas externas, volante, manopla, 
forração lateral, alavanca de câmbio e acessórios internos que possam ser manuseados pelo 
motorista (produto alcoólico e pano descartável) com uso de luvas ou imediata lavagem das mãos 
após limpeza. 
 
 

2. DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EM COLABORADORES RESIDENTES EM 
ALOJAMENTO 
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 O diagnóstico será feito por investigação e rastreamento com exames específicos e adequado ao 
paciente caso este apresente sintomas característicos da COVID-19, dependendo da situação 
individual, aplicar os seguintes procedimentos: 
 

• Situação 1- Colaboradores recém contratados, transferidos de outras obras e retorno de 
folga: Para todos os colaboradores serão realizados o teste rápido em seu primeiro dia 
na sala de atendimento do canteiro, exceto para os colaboradores locais, também serão 
verificados os seguintes itens: Temperatura Corporal, Pressão Arterial e Questionário de 
Síndromes Gripais que avalia através de entrevista rastreando todo tipo de sintomas 
relacionados a COVID-19 e reforçar a intervenção em qualquer suspeito contaminado 
principalmente em fases iniciais. Todo esses protocolos deverão ser realizados antes da 
entrada do colaborador no alojamento. 

 

• Situação 2 - Ao chegar na empresa e ao final da jornada de trabalho, a empresa deverá 
medir a temperatura corporal deve ser verificada diariamente na busca de omissão ou 
descuido de uma possível alteração corporal. Em caso de qualquer anomalia neste 
procedimento, o setor de saúde deverá ser comunicado imediatamente para que possa 
encaminhar o colaborador para atendimento médico. 

 

• Situação 3 - Diante de casos suspeitos: Deverá ser encaminhado para uma consulta para 
uma avaliação e aplicado exame de testagem. Até o resultado, o caso suspeito ficará em 
isolamento de acordo com orientação médica e só retornará às atividades laborais com 
exame de testagem negativa e com liberação médica. 

 

• Situação 4 – Diante de confirmação: Ficará em isolamento de acordo com orientação 
médica e só retornará às atividades laborais com exame de testagem negativa e com 
liberação médica. 

 

• Situação 5 – Sintomas moderados e graves: Encaminhar de imediato para atendimento 
médico hospitalar. 
a) Testes para detecção:  
b) Teste rápido;  
c) Sorológico. 
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