
 

 

RECOMENDAÇÕES REFERENTES À SAÚDE DO TRABALHADOR PARA 

ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, e pode ser transmitida por 

meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, aperto de mão e objetos ou superfícies 

contaminadas (por exemplo: mesas, telefones, maçanetas, brinquedos, computadores, etc). 

 

A Divisão Técnica do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), 

responsável pelas ações de vigilância em saúde do trabalhador e Divisão Técnica de 

Vigilância Sanitária orientam, a partir das recomendações do Ministério da Saúde que, as 

atividades que estão liberadas, de acordo com as determinações atuais, devem implementar 

medidas preventivas em seu estabelecimento conforme segue: 

 

 Disponibilizar locais onde lavar as mãos com frequência (água e sabonete líquido), álcool 

em gel 70% e toalhas descartáveis; 

 Fornecer álcool em gel 70% aos trabalhadores que realizam atividade a céu aberto 

(exemplos: motoristas, motofretes, entregadores de correspondência e de encomendas) 

para que possam realizar a higienização frequente das mãos; 

 Ampliar a frequência de limpeza do ambiente e do posto de trabalho (exemplos: 

maçanetas, corrimãos, mesas, bancadas, telefones, teclados, mouses, headsets, 

veículos, banheiros, etc). 

 Utilizar para a limpeza sabão, ou detergente, ou álcool 70%, ou solução de água sanitária, 

a depender da superfície a ser higienizada; 

 Manter distância de, no mínimo, dois metros entre as pessoas. 

 Adotar medidas efetivas para cumprimento das recomendações de distanciamento 

(exemplos: sinalização orientativa no piso, evitar a formação de filas, isolar postos de 

trabalho sequenciados), cada empresa dentro de sua especificidade; 

 Adotar horários alternativos e escalas para entrada de funcionários. Desestimular o uso 

de espaços de convivência e áreas de uso comum, a fim de evitar aglomerações. Se 

possível, adotar o trabalho remoto, estimulando os trabalhadores a permanecerem em 

casa; 

 Priorizar a alternância de horários dos funcionários para intervalos de refeições, utilização 

de vestiários, espaços de convivência e outros. 

 Utilizar cartazes, mídias e outros meios efetivos para informar e conscientizar os 

trabalhadores quanto ao distanciamento recomendado. 

 Orientar os trabalhadores quanto às medidas de etiqueta respiratória: higienizar as 

mãos com frequência, e após tossir ou espirrar; cobrir nariz e boca com lenço de papel ao 

tossir e espirrar (na falta de lenço, usar a parte interna do braço); evitar ambientes 



 

 

fechados e aglomerações; não compartilhar objetos pessoais; e manter os ambientes bem 

ventilados; 

 Evitar a realização de reuniões presenciais, e quando indispensáveis, respeitar as 

recomendações de distanciamento. 

 

É recomendado o uso de máscara para toda a população, inclusive no ambiente de 

trabalho. No uso de máscaras de tecido, os trabalhadores devem ser orientados 

quanto à higienização e guarda, conforme orientações do Ministério da Saúde, 

disponíveis na Nota Informativa N°. 3/2020: 

 

 O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, amigos e 

outros. 

 A máscara deve ser colocada de forma a cobrir boca e nariz, e amarrada com segurança 

para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara. Enquanto estiver utilizando a 

máscara, evitar tocá-la. 

 A máscara deve ser retirada depois de adequada higienização das mãos com água e 

sabão. A remoção deve ser realizada pegando pelo laço ou nó da parte traseira. 

 Para higiene da máscara: fazer imersão do equipamento em recipiente com água potável 

e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 

1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária 

para 500ml de água potável). Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água 

corrente e lavar com água e sabão. Higienizar as mãos após lavagem da máscara. A 

máscara deve estar seca para sua reutilização. Após secagem, guardá-la em saco 

plástico. 

 Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade. 

 Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade 

comprometida. 

 

Para profissionais de saúde devem ser seguidas as recomendações disponíveis na Nota 

Técnica da Anvisa Nº 04/2020 de 31/03/2020, e orientações do Ministério da Saúde. 

 

Pessoas com quadro de síndrome gripal em isolamento domiciliar e cuidadores mais 

próximos da mesma, que estejam no mesmo ambiente, devem utilizar, preferencialmente, 

máscara cirúrgica. 

 

 As medidas sanitárias recomendadas no presente documento não exclui o uso, pelos 

trabalhadores, de seus respectivos equipamentos de proteção individual, conforme 

preconizado no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) ou Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR).  

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
https://coronavirus.saude.gov.br/


 

 

Restaurante Interno 

 

 Encerrar a modalidade de serviço tipo self-service, providenciando barreira física entre os 

clientes e balcão expositor; 

 Fornecer individualmente: pratos, copos, talheres; 

 Disponibilizar funcionários para servir os clientes; 

 Manter distância mínima de 2 (dois) metros entre as mesas e de 1(um) metro entre as 

cadeiras; 

 Reduzir a quantidade de pessoas nas áreas de consumo; 

 Manter as pias para higiene das mãos abastecidas com sabonete líquido antisséptico e 

papel toalha; 

 Higienizar mesas, cadeiras e demais superfícies entre um uso e outro; 

 Disponibilizar solução de álcool em gel em pontos estratégicos para funcionários e 

clientes. 

 Orientar aos funcionários para que evitem falar, tossir, etc sobre os alimentos. 

 

Salienta-se que as orientações gerais são aplicáveis na inexistência de orientações setoriais 

específicas, sendo que, em razão do avanço no conhecimento e controle de pandemia, tais 

orientações poderão ser revistas ou atualizadas a qualquer tempo. 

 

Os empregadores devem prover insumos e recursos para garantir a saúde dos trabalhadores, e 

os trabalhadores devem apoiar e realizar as medidas de controle a fim de preservar sua saúde e 

segurança, bem como de toda coletividade. 

 

Para orientações específicas de ramos produtivos e categorias profissionais, busque o contato 

com o Sindicato ou Conselho Regional. 

 

As questões relacionadas aos direitos e vínculos trabalhistas devem ser direcionadas aos 

sindicatos de categorias, Superintendências Regionais do Trabalho e Ministério Público do 

Trabalho.  


