
CARTILHA DE
PREVENÇÃO AO
CORONAVÍRUS

PARA EMPREGADOR



O QUE É O CORONAVÍRUS?
O Coronavírus é uma família de vírus que pode causar 
danos. Pode resultar em infecções respiratórias que 
vão desde um resfriado até síndromes respiratórias 
severas.



COMO É TRANSMITIDO?
O vírus pode ser transmitido por:

• Gotículas de saliva

• Espirro

• Tosse ou catarro

• Toque, aperto de mão, beijo, abraço

• Contato com objetos ou
superfícies contaminadas

• Alguém contaminado



SINTOMAS

• Coriza

• Dor de garganta

• Tosse

• Febre

• Dificuldade de respirar

A empresa deverá adotar medidas protetivas aos
seus colaboradores:

• Orientar quanto aos meios de prevenção do Coronavírus;
• Manter distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os empregados/-
clientes, tanto na linha de produção/vendas quanto no seu deslocamento
dentro das unidades produtoras/comércios;
• Manter os espaços dos trabalhos arejados, substituindo ventilação 

artificial por janelas e portas abertas.
• Promover o escalonamento temporal de entrada/saída/almoço e lanche;
• Adotar sistema de escalas, revezamento de turnos e alterações de jorna-

das, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores, e que 
implementem medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19;

-Disponibilizar material de higiene e orientar seus empregados sobre a 
importância e a necessidade de:

a) adotar cuidados pessoais, sobretudo na lavagem das mãos com a 
utilização de produtos assépticos durante o trabalho e observar a 
etiqueta respiratória;

b) manter a limpeza dos locais e dos instrumentos de trabalho.
• Aferir temperatura na entrada dos funcionários, por meio de dispositivo 

infravermelho. Se o empregado estiver com temperatura acima de 37 graus, 
deverá ser encaminhado para uma unidade de saúde portando máscara;

• Organizar a entrada e saída dos empregados em horários distintos, nos 
diversos setores, para evitar aglomerações transitórias.

• Fornecer diariamente máscaras para os funcionários (em ambiente com 
mais de 10 pessoas);

• Higienizar ambientes compartilhados (exemplo: banheiros, bebedou-
ros, torneiras, etc);

• Conscientizar sobre a constante higienização pessoal (principalmente 
as mãos);

• Disponibilizar álcool em gel ou sabão líquido na portaria, refeitórios, 
banheiros e áreas comuns;

• Disponibilizar toalha de papel nos banheiros, refeitórios e áreas comuns;
• Higienizar frequentemente bebedouros, maçanetas, banheiros, áreas 

comuns e refeitórios, utilizando soluções de hipoclorito ou desinfetante 
à base de álcool;

• Fornecer copos descartáveis ou incentivar os funcionários a utilizarem 
somente o seu copo ou garrafa;

• Observar/respeitar as determinações médicas de afastamento sanitário 
de empregados suspeitos/doentes /contatos próximos;

• Facilitar o afastamento remunerado de empregados na situação de 
mães/pais/cuidadores ou responsáveis únicos por crianças incapacita-
das a irem às escolas/creches por doença ou manutenção de decreto 
estadual dispondo sobre fechamento das mesmas.

• Observar os critérios de isolamento vertical;
• Afastar imediatamente os funcionários que apresentarem sintomas 

respiratórios durante o período de trabalho, disponibilizando uma más-
cara cirúrgica. Pessoas com sintomas respiratórios, bem como os conta-
tos intradomiciliares precisam permanecer em isolamento domiciliar 
por 14 dias, contados da data de início dos sintomas. Nessa situação, 
caso seja extremamente necessário sair de casa, usar máscara;

• Adiar encontros de trabalho (eventos, capacitações, cursos, reuniões e 
outros) que possam ser postergados ou realizá-los por meio de webcon-
ferência, audioconferência, transmissão online e outras formas de comu-
nicação à distância;

• Avaliar a possibilidade, considerando a natureza do trabalho, da implan-
tação ou implementação de medidas que reduzam a aglomeração de 
pessoas, o deslocamento laboral e o fluxo urbano, como antecipação das 
férias, implantar ou implementar o teletrabalho, para o maior número de 
funcionários possível. A antecipação de férias e o teletrabalho devem ser 
considerados prioritariamente para os funcionários que possuem 
fatores de risco para agravamento da COVID-19;

• Observar possível retorno ao isolamento horizontal decretado pelo 
poder público em virtude de emergência sanitária.

• Isolar os grupos de riscos (pessoas acima de 60 anos e portadores de doen-
ças crônicas como asma, diabetes, hipertensão, obesidade mórbida);

* Fazer o check list de avaliação da saúde do funcionário. Caso apresente 
resposta positiva para algum dos itens citados, encaminhar o funcioná-
rio para sua casa para cumprir o isolamento social. O modelo de ques-
tionário se encontra na penúltima página.
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COMO É POSSÍVEL PREVENIR
DO CORONAVÍRUS?
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• Fornecer copos descartáveis ou incentivar os funcionários a utilizarem 
somente o seu copo ou garrafa;

• Observar/respeitar as determinações médicas de afastamento sanitário 
de empregados suspeitos/doentes /contatos próximos;

• Facilitar o afastamento remunerado de empregados na situação de 
mães/pais/cuidadores ou responsáveis únicos por crianças incapacita-
das a irem às escolas/creches por doença ou manutenção de decreto 
estadual dispondo sobre fechamento das mesmas.
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• Adiar encontros de trabalho (eventos, capacitações, cursos, reuniões e 
outros) que possam ser postergados ou realizá-los por meio de webcon-
ferência, audioconferência, transmissão online e outras formas de comu-
nicação à distância;

• Avaliar a possibilidade, considerando a natureza do trabalho, da implan-
tação ou implementação de medidas que reduzam a aglomeração de 
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férias, implantar ou implementar o teletrabalho, para o maior número de 
funcionários possível. A antecipação de férias e o teletrabalho devem ser 
considerados prioritariamente para os funcionários que possuem 
fatores de risco para agravamento da COVID-19;

• Observar possível retorno ao isolamento horizontal decretado pelo 
poder público em virtude de emergência sanitária.

• Isolar os grupos de riscos (pessoas acima de 60 anos e portadores de doen-
ças crônicas como asma, diabetes, hipertensão, obesidade mórbida);

* Fazer o check list de avaliação da saúde do funcionário. Caso apresente 
resposta positiva para algum dos itens citados, encaminhar o funcioná-
rio para sua casa para cumprir o isolamento social. O modelo de ques-
tionário se encontra na penúltima página.
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BOAS PRÁTICAS PARA O RETORNO
AO TRABALHO COVID-19
SECRETÁRIA DA SAÚDE MUNICÍPIO
DE NOVA SERRANA
Medidas de Prevenção:

• Distanciamento de 1,5m entre
os funcionários

• Circulação de ar natural 

 • Medição de temperatura na entrada
dos funcionários, por meio de
dispositivo infravermelho

• Higienização das mãos na entrada 
dos funcionários 

• Utilizar toalhas de papel

• Disponibilização diária de máscaras
para os funcionários

• Higienização de ambientes compartilhados
(exemplo: banheiros, bebedouros)
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mais de 10 pessoas);

• Higienizar ambientes compartilhados (exemplo: banheiros, bebedou-
ros, torneiras, etc);

• Conscientizar sobre a constante higienização pessoal (principalmente 
as mãos);

• Disponibilizar álcool em gel ou sabão líquido na portaria, refeitórios, 
banheiros e áreas comuns;

• Disponibilizar toalha de papel nos banheiros, refeitórios e áreas comuns;
• Higienizar frequentemente bebedouros, maçanetas, banheiros, áreas 

comuns e refeitórios, utilizando soluções de hipoclorito ou desinfetante 
à base de álcool;

 No uso de marmiteiros, tome cuidado
com a higiene ao manipular os utensílios
quando forem se alimentar

• Mantenha esses hábitos de higiene
não somente na empresa,
mas também em suas residências.

• Ao chegar em casa, se higienize antes de
ter contato com pessoas (exemplo:
trocar de roupa, trocar de calçado ao
adentrar a casa, tomar banho,
higienizar mãos etc) 

• Em caso de suspeita de contaminação,
procure atendimento médico
e fique em isolamento

OUTRAS MEDIDAS
• Fornecer copos descartáveis ou incentivar os funcionários a utilizarem 

somente o seu copo ou garrafa;
• Observar/respeitar as determinações médicas de afastamento sanitário 

de empregados suspeitos/doentes /contatos próximos;
• Facilitar o afastamento remunerado de empregados na situação de 

mães/pais/cuidadores ou responsáveis únicos por crianças incapacita-
das a irem às escolas/creches por doença ou manutenção de decreto 
estadual dispondo sobre fechamento das mesmas.

• Observar os critérios de isolamento vertical;
• Afastar imediatamente os funcionários que apresentarem sintomas 

respiratórios durante o período de trabalho, disponibilizando uma más-
cara cirúrgica. Pessoas com sintomas respiratórios, bem como os conta-
tos intradomiciliares precisam permanecer em isolamento domiciliar 
por 14 dias, contados da data de início dos sintomas. Nessa situação, 
caso seja extremamente necessário sair de casa, usar máscara;

• Adiar encontros de trabalho (eventos, capacitações, cursos, reuniões e 
outros) que possam ser postergados ou realizá-los por meio de webcon-
ferência, audioconferência, transmissão online e outras formas de comu-
nicação à distância;

• Avaliar a possibilidade, considerando a natureza do trabalho, da implan-
tação ou implementação de medidas que reduzam a aglomeração de 
pessoas, o deslocamento laboral e o fluxo urbano, como antecipação das 
férias, implantar ou implementar o teletrabalho, para o maior número de 
funcionários possível. A antecipação de férias e o teletrabalho devem ser 
considerados prioritariamente para os funcionários que possuem 
fatores de risco para agravamento da COVID-19;

• Observar possível retorno ao isolamento horizontal decretado pelo 
poder público em virtude de emergência sanitária.

• Isolar os grupos de riscos (pessoas acima de 60 anos e portadores de doen-
ças crônicas como asma, diabetes, hipertensão, obesidade mórbida);

* Fazer o check list de avaliação da saúde do funcionário. Caso apresente 
resposta positiva para algum dos itens citados, encaminhar o funcioná-
rio para sua casa para cumprir o isolamento social. O modelo de ques-
tionário se encontra na penúltima página.



Funcionário:                                                                  

Setor de trabalho / cargo:

CONDICIONANTES AVALIADOS

Tem idade maior que 60 anos:        Sim        Não       

Possui alguma doença pulmonar:    

       Asma/bronquite         Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC  

       Enfisema pulmonar        Fibrose cística    Outra: 

Possui alguma doença cardiovascular:

       Hipertensão arterial descontrolada          Insuficiência cardíaca    

       Insuficiência coronariana           Insuficiência renal

       Diabetes descontrolada.                      Outra: 

Está gestante:        Sim        Não      /  É gravidez de risco:        Sim         Não

Nova Serrana (MG), 30 de março de 2020

              Assinatura do funcionário                                          Assinatura da empresa

Está no grupo de imunosuprimidos:        Sim         Não

MODELO DE CHECK LIST

Obesidade Mórbida (IMC >40Kg/m²):         Sim         Não

Critérios de imunossupressão
• Doenças auto-imune
• Tratamento oncológico
• Pacientes transplantados
• Uso prolongado de corticóides:Prednisona, hidrocortisona
  metilprednisolona  e  dexametasona.
• Pessoas com HIV/AIDS
• Asplenia funcional ou anatômica
• Neutropenia
• Neoplasias hematológicas com ou sem quimioterapia
• Imunodeficiência Congênita
• Outros imunosupressores 



DÚVIDAS? LIGUE NO TELESSAÚDE!

Novo coronavírus, a prevenção é a melhor
proteção para você e sua família.


