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O presente documento tem por objetivo nortear o planejamento das empresas na retomada 
gradual das atividades presenciais, após o isolamento social imposto em combate ao 
COVID-19, tendo como primordial objetivo a preservação da saúde dos colaboradores, de 
seus familiares, clientes e da população em geral, a partir de práticas preventivas a serem 
adotadas nos ambientes de trabalho.

As práticas aqui indicadas, e que deverão ser seguidas por todos, são extraídas das 
recomendações da OMS e estão em consonância com as disposições mínimas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, tidas como necessárias para evitar a 
transmissibilidade do vírus.

Segundo dispõe a OMS, são meios de prevenção a serem adotados no ambiente de trabalho 
para evitar a COVID-19:

1. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

1.1. Desenvolver e implementar uma comunicação clara com os funcionários antes do 
retorno ao trabalho, esclarecendo assuntos como:

• Identificação dos sintomas da COVID-19 e situações em que deve ficar em casa;
• Uso permanente de máscaras e higienização adequada das mãos e outras etiquetas 
de higiene;
• Evitar tocar em objetos comuns, interruptores de luz, portas, micro-ondas etc.;
• Protocolos de limpeza do ambiente de trabalho.

1.2. Realizar treinamento com os funcionários para revisar os novos requisitos e Diretrizes 
no primeiro dia de retorno ao trabalho e periodicamente para reforçar

1.3. Implementar medidas de comunicação em pontos estratégicos no ambiente de 
trabalho:

• Pôsteres comunicando informações gerais acerca dos sintomas da doença;
• Informações acerca do distanciamento físico no local de trabalho e das medidas 
recomendadas para o ambiente domiciliar;
• Instruções sobre como utilizar e higienizar/descartar corretamente as máscaras.

2. DISTANCIAMENTO SOCIAL NO TRABALHO

Todo local de trabalho deve seguir um protocolo para a entrada do colaborador contemplando 
os procedimentos abaixo:

PROTOCOLO DE DISTANCIAMENTO 
SOCIAL NO TRABALHO
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2.1. Uso obrigatório de máscaras, prezando pela manutenção e higienização a cada uso ou 
descarte;
2.2. Manter uma distância mínima segura entre as pessoas e, onde não for possível, utilizar 
barreira física ou protetor mais potente;
2.3. Alternar dias de comparecimento entre os funcionários nas equipes;
2.4. Considerar jornadas de trabalho menores nos primeiros meses e manter o trabalho em 
home office sempre que possível;
2.5. Modificar qualquer serviço de café/copa/sala de almoço para eliminar pontos de 
maior aglomeração de pessoas;
2.6. Colocar sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido para garantir o 
distanciamento social nos ambientes;
2.7. Privilegiar o teletrabalho sempre que possível;
2.8. Escalonar os horários e intervalos de início e término do turno;
2.9. Priorizar a realização das reuniões por teleconferência. Quando reuniões presenciais 
forem necessárias, seguir estritamente as orientações de distanciamento social e minimizar 
o número de participantes;
2.10. Reforçar a limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como 
maçanetas de portas, braços de cadeiras, telefones e bancadas;
2.11. Limpeza e desinfecção pré e pós-turno da estação de trabalho;
2.12. Aumento das estações de lavagem e da disponibilização de álcool em gel para as 
mãos;
2.13. Manter ambientes bem ventilados ou aplicar a limpeza diária do ar condicionado pela 
contratada;

3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Além das questões de distanciamento, a empresa deverá adotar procedimentos para 
limpeza e desinfecção do ambiente de trabalho, a exemplo do que segue: 

3.1. Estabelecer requisitos de inventário para EPI/agentes de limpeza e compras;
3.2. Estabelecer protocolo de limpeza e higienização na ocorrência de um teste positivo 
para um funcionário;
3.3. Identificar empresas terceirizadas capazes de realizar limpeza escalonada para além 
da rotina normal (frequência/escopo/método) e o gatilho para quando usar o serviço;

A) Orientações de higiene para os funcionários
• Usar álcool em gel ou lavar as mãos por no mínimo 20 segundos a cada duas horas, 
sempre que mudar de ambiente de trabalho ou mexer nos EPIs;
• Evitar tocar o rosto, em particular os olhos, a boca e o nariz, pois são locais muito 
propícios para contágio;
• Manter seus EPIs sempre limpos e higienizados;
• Reforçar a higienização de mesas, cadeiras e pontos de limpeza dos funcionários 
(pias, banheiros, etc.);
• Recomenda-se que cada gestor acompanhe o time, verificando diariamente o seu 
estado de saúde e a possível manifestação de sintomas como tosse, cansaço, congestão 
nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça, dor de garganta ou dificuldade para 
respirar;
• Acompanhar também a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados na 
família/residência do funcionário;
• Esclarecer para todos os funcionários os protocolos a serem seguidos caso alguém 
apresente sintomas ou teste positivo para a Covid-19, informando também o cronograma a 
ser seguido nestes casos (tempo de isolamento, período de retorno etc.).

B) Sanitários
• Tenha controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de saúde;
• Realizar a desinfecção dos sanitários 3 vezes ao dia, no mínimo.

4. RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

Somando-se às recomendações acima, mostram-se importantes as medidas de prevenção 
que seguem:

• Aprimoramento do layout das mesas para atender à distância mínima segura entre os 
profissionais – outra possibilidade é o uso de barreiras físicas quando possível;
• Buscar manter as portas abertas em tempo integral;
• Não realizar reuniões em área fechada e procurar reduzir o número de participantes. 
Também controlar o tempo de duração, procurando diminuí-lo;
• Limpeza especial 3 vezes por turno;
• Limpeza das mesas, teclados e mouses duas vezes por turno.

5. MONITORAR A SAÚDE DA EQUIPE

A) Como agir se um profissional apresentar sintomas de Covid-19
Alguns dos sintomas da Covid-19 se assemelham aos da gripe, como tosse, cansaço, 
congestão nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça ou dor de garganta. Portanto, 
caso sejam verificados tais sintomas a empresa precisa tomar providências: 
• O gestor precisa acompanhar de perto o quadro deste profissional;
• Caso haja piora dos sintomas, orientar a buscar atendimento médico presencial;
• Em caso de realização do teste para Covid-19, o profissional deve permanecer na 
residência até que seja emitido o resultado do exame ou o parecer médico;
• Orientar o profissional a reforçar os cuidados de prevenção em casa;
• Realizando ou não o teste, o profissional só deve retornar ao trabalho quando 
autorizado por um médico.

B) Profissional com teste positivo para a Covid-19 
Após a confirmação com parecer médico formal, o profissional deve permanecer afastado 
do trabalho e em isolamento até receber autorização médica para retornar a rotina normal. 
Além disso, deve reforçar os cuidados em casa para prevenir a contaminação dos 
familiares.

C) Retorno de profissional afastado por Covid-19 
O profissional diagnosticado com Covid-19 só poderá retornar ao trabalho com autorização 
médica. Se ao término do período de afastamento recomendado pelo médico persistirem os 
sintomas, o profissional deve ser orientado a permanecer em sua residência por mais 7 
dias. Se ao final deste período ainda houver qualquer sintoma, o profissional deve procurar 
novamente o atendimento médico presencial.

D) Equipe em que um profissional testou positivo para a Covid-19 
Com relação à equipe do profissional também devem ser adotados procedimentos:

• O profissional com Covid-19 será afastado;
• Recomenda-se o afastamento do restante da equipe que teve contato com o 
profissional contaminado pelos próximos 14 dias, nos quais a atividade deverá ser realizada 
exclusivamente em regime de home office;
• Quem não teve contato direto, deve manter sua rotina normal de trabalho, 
intensificando todas as medidas preventivas;
• É essencial acompanhar o surgimento de sintomas.

6. INSTRUÇÃO DOS PROFISSIONAIS SOBRE OS PROTOCOLOS DE 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR AO CHEGAR EM CASA

Apesar da responsabilidade empresarial estar vinculada ao seu ambiente de trabalho, de 
nada adianta tomar a totalidade das medidas possíveis sem que o profissional que retorna 
às atividades também intensifique os cuidados no seu ambiente de convivência familiar.

A) Comunicar a necessidade de manter alguns cuidados especiais
• Rever a lotação de elevadores em apartamentos de forma a garantir o distanciamento;
• Não tocar em nada antes de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel;
• Tomar banho imediatamente, sempre que possível. Quando não puder, lavar bem 
todas as partes expostas;
• Ter contato com outros membros da família somente após tomar banho;
• Tirar os sapatos fora de casa e higienizá-los imediatamente;
• Tirar as roupas e colocá-las em uma sacola plástica antes de colocar no cesto de 
roupas;
• Deixar bolsas, carteiras e chaves em uma caixa na entrada da casa;
• Higienizar os celulares e óculos ao entrar;
• Higienizar as embalagens que tenham sido trazidas de fora antes de guardá-las;
• Eliminar capachos e demais tapetes que juntam pó na soleira da casa.

B) Orientar sobre convivência com pessoas de grupos de risco
• Dormir em camas separadas;
• Desinfetar os banheiros com água sanitária;
• Não compartilhar toalhas, talheres e copos;
• Higienizar diariamente superfícies de alto contato;
• Lavar roupas, lençóis e toalhas com mais frequência;
• Manter os ambientes ventilados.

7. DOCUMENTAR TODAS AS MEDIDAS ADOTADAS

Ainda não temos legislação específica indicando quais os cuidados mínimos necessários 
neste momento, nem mesmo que medidas efetivamente deverão ser adotadas pelas 
empresas para prevenção e proteção do seu meio ambiente do trabalho. 

Neste sentido, e imaginando a necessidade de realização de prova futura sobre a adoção 
dos elementos necessários, devemos documentar todas as práticas que a empresa está 
adotando fazendo um dossiê através com os procedimentos a seguir:

7.1. Fotografar os ambientes reformulados para atender às determinações de saúde;
7.2. Proceder na entrega de EPIs (máscaras, luvas, álcool em gel etc.) mediante 
comprovação de data e assinatura do profissional;
7.3. Realizar campanhas educacionais registradas (site, e-mail corporativo, newsletter 
etc.);
7.4. Registrar vídeos ou eventos educativos através de fotografias, cartazes e outros 
elementos;
7.5. Manter documentada a aquisição de equipamentos para medição de temperatura e 
documentos médicos de controle do ambiente, registrando a periodicidade em que ocorre o 
controle e eventuais registros de alterações;
7.6. Proceder na comunicação registrada e oficial aos órgãos de saúde sobre qualquer 
novo caso suspeito ou confirmado de infecção;
7.7. Realizar documentalmente as medidas de prevenção do alastramento da infecção 
quando tomar conhecimento da mesma.
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adotando fazendo um dossiê através com os procedimentos a seguir:

7.1. Fotografar os ambientes reformulados para atender às determinações de saúde;
7.2. Proceder na entrega de EPIs (máscaras, luvas, álcool em gel etc.) mediante 
comprovação de data e assinatura do profissional;
7.3. Realizar campanhas educacionais registradas (site, e-mail corporativo, newsletter 
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2.1. Uso obrigatório de máscaras, prezando pela manutenção e higienização a cada uso ou 
descarte;
2.2. Manter uma distância mínima segura entre as pessoas e, onde não for possível, utilizar 
barreira física ou protetor mais potente;
2.3. Alternar dias de comparecimento entre os funcionários nas equipes;
2.4. Considerar jornadas de trabalho menores nos primeiros meses e manter o trabalho em 
home office sempre que possível;
2.5. Modificar qualquer serviço de café/copa/sala de almoço para eliminar pontos de 
maior aglomeração de pessoas;
2.6. Colocar sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido para garantir o 
distanciamento social nos ambientes;
2.7. Privilegiar o teletrabalho sempre que possível;
2.8. Escalonar os horários e intervalos de início e término do turno;
2.9. Priorizar a realização das reuniões por teleconferência. Quando reuniões presenciais 
forem necessárias, seguir estritamente as orientações de distanciamento social e minimizar 
o número de participantes;
2.10. Reforçar a limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como 
maçanetas de portas, braços de cadeiras, telefones e bancadas;
2.11. Limpeza e desinfecção pré e pós-turno da estação de trabalho;
2.12. Aumento das estações de lavagem e da disponibilização de álcool em gel para as 
mãos;
2.13. Manter ambientes bem ventilados ou aplicar a limpeza diária do ar condicionado pela 
contratada;

3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Além das questões de distanciamento, a empresa deverá adotar procedimentos para 
limpeza e desinfecção do ambiente de trabalho, a exemplo do que segue: 

3.1. Estabelecer requisitos de inventário para EPI/agentes de limpeza e compras;
3.2. Estabelecer protocolo de limpeza e higienização na ocorrência de um teste positivo 
para um funcionário;
3.3. Identificar empresas terceirizadas capazes de realizar limpeza escalonada para além 
da rotina normal (frequência/escopo/método) e o gatilho para quando usar o serviço;

A) Orientações de higiene para os funcionários
• Usar álcool em gel ou lavar as mãos por no mínimo 20 segundos a cada duas horas, 
sempre que mudar de ambiente de trabalho ou mexer nos EPIs;
• Evitar tocar o rosto, em particular os olhos, a boca e o nariz, pois são locais muito 
propícios para contágio;
• Manter seus EPIs sempre limpos e higienizados;
• Reforçar a higienização de mesas, cadeiras e pontos de limpeza dos funcionários 
(pias, banheiros, etc.);
• Recomenda-se que cada gestor acompanhe o time, verificando diariamente o seu 
estado de saúde e a possível manifestação de sintomas como tosse, cansaço, congestão 
nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça, dor de garganta ou dificuldade para 
respirar;
• Acompanhar também a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados na 
família/residência do funcionário;
• Esclarecer para todos os funcionários os protocolos a serem seguidos caso alguém 
apresente sintomas ou teste positivo para a Covid-19, informando também o cronograma a 
ser seguido nestes casos (tempo de isolamento, período de retorno etc.).

B) Sanitários
• Tenha controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de saúde;
• Realizar a desinfecção dos sanitários 3 vezes ao dia, no mínimo.

4. RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

Somando-se às recomendações acima, mostram-se importantes as medidas de prevenção 
que seguem:

• Aprimoramento do layout das mesas para atender à distância mínima segura entre os 
profissionais – outra possibilidade é o uso de barreiras físicas quando possível;
• Buscar manter as portas abertas em tempo integral;
• Não realizar reuniões em área fechada e procurar reduzir o número de participantes. 
Também controlar o tempo de duração, procurando diminuí-lo;
• Limpeza especial 3 vezes por turno;
• Limpeza das mesas, teclados e mouses duas vezes por turno.

5. MONITORAR A SAÚDE DA EQUIPE

A) Como agir se um profissional apresentar sintomas de Covid-19
Alguns dos sintomas da Covid-19 se assemelham aos da gripe, como tosse, cansaço, 
congestão nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça ou dor de garganta. Portanto, 
caso sejam verificados tais sintomas a empresa precisa tomar providências: 
• O gestor precisa acompanhar de perto o quadro deste profissional;
• Caso haja piora dos sintomas, orientar a buscar atendimento médico presencial;
• Em caso de realização do teste para Covid-19, o profissional deve permanecer na 
residência até que seja emitido o resultado do exame ou o parecer médico;
• Orientar o profissional a reforçar os cuidados de prevenção em casa;
• Realizando ou não o teste, o profissional só deve retornar ao trabalho quando 
autorizado por um médico.

B) Profissional com teste positivo para a Covid-19 
Após a confirmação com parecer médico formal, o profissional deve permanecer afastado 
do trabalho e em isolamento até receber autorização médica para retornar a rotina normal. 
Além disso, deve reforçar os cuidados em casa para prevenir a contaminação dos 
familiares.

C) Retorno de profissional afastado por Covid-19 
O profissional diagnosticado com Covid-19 só poderá retornar ao trabalho com autorização 
médica. Se ao término do período de afastamento recomendado pelo médico persistirem os 
sintomas, o profissional deve ser orientado a permanecer em sua residência por mais 7 
dias. Se ao final deste período ainda houver qualquer sintoma, o profissional deve procurar 
novamente o atendimento médico presencial.

D) Equipe em que um profissional testou positivo para a Covid-19 
Com relação à equipe do profissional também devem ser adotados procedimentos:

• O profissional com Covid-19 será afastado;
• Recomenda-se o afastamento do restante da equipe que teve contato com o 
profissional contaminado pelos próximos 14 dias, nos quais a atividade deverá ser realizada 
exclusivamente em regime de home office;
• Quem não teve contato direto, deve manter sua rotina normal de trabalho, 
intensificando todas as medidas preventivas;
• É essencial acompanhar o surgimento de sintomas.

6. INSTRUÇÃO DOS PROFISSIONAIS SOBRE OS PROTOCOLOS DE 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR AO CHEGAR EM CASA

Apesar da responsabilidade empresarial estar vinculada ao seu ambiente de trabalho, de 
nada adianta tomar a totalidade das medidas possíveis sem que o profissional que retorna 
às atividades também intensifique os cuidados no seu ambiente de convivência familiar.

A) Comunicar a necessidade de manter alguns cuidados especiais
• Rever a lotação de elevadores em apartamentos de forma a garantir o distanciamento;
• Não tocar em nada antes de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel;
• Tomar banho imediatamente, sempre que possível. Quando não puder, lavar bem 
todas as partes expostas;
• Ter contato com outros membros da família somente após tomar banho;
• Tirar os sapatos fora de casa e higienizá-los imediatamente;
• Tirar as roupas e colocá-las em uma sacola plástica antes de colocar no cesto de 
roupas;
• Deixar bolsas, carteiras e chaves em uma caixa na entrada da casa;
• Higienizar os celulares e óculos ao entrar;
• Higienizar as embalagens que tenham sido trazidas de fora antes de guardá-las;
• Eliminar capachos e demais tapetes que juntam pó na soleira da casa.

B) Orientar sobre convivência com pessoas de grupos de risco
• Dormir em camas separadas;
• Desinfetar os banheiros com água sanitária;
• Não compartilhar toalhas, talheres e copos;
• Higienizar diariamente superfícies de alto contato;
• Lavar roupas, lençóis e toalhas com mais frequência;
• Manter os ambientes ventilados.

7. DOCUMENTAR TODAS AS MEDIDAS ADOTADAS

Ainda não temos legislação específica indicando quais os cuidados mínimos necessários 
neste momento, nem mesmo que medidas efetivamente deverão ser adotadas pelas 
empresas para prevenção e proteção do seu meio ambiente do trabalho. 

Neste sentido, e imaginando a necessidade de realização de prova futura sobre a adoção 
dos elementos necessários, devemos documentar todas as práticas que a empresa está 
adotando fazendo um dossiê através com os procedimentos a seguir:

7.1. Fotografar os ambientes reformulados para atender às determinações de saúde;
7.2. Proceder na entrega de EPIs (máscaras, luvas, álcool em gel etc.) mediante 
comprovação de data e assinatura do profissional;
7.3. Realizar campanhas educacionais registradas (site, e-mail corporativo, newsletter 
etc.);
7.4. Registrar vídeos ou eventos educativos através de fotografias, cartazes e outros 
elementos;
7.5. Manter documentada a aquisição de equipamentos para medição de temperatura e 
documentos médicos de controle do ambiente, registrando a periodicidade em que ocorre o 
controle e eventuais registros de alterações;
7.6. Proceder na comunicação registrada e oficial aos órgãos de saúde sobre qualquer 
novo caso suspeito ou confirmado de infecção;
7.7. Realizar documentalmente as medidas de prevenção do alastramento da infecção 
quando tomar conhecimento da mesma.



O presente documento tem por objetivo nortear o planejamento das empresas na retomada 
gradual das atividades presenciais, após o isolamento social imposto em combate ao 
COVID-19, tendo como primordial objetivo a preservação da saúde dos colaboradores, de 
seus familiares, clientes e da população em geral, a partir de práticas preventivas a serem 
adotadas nos ambientes de trabalho.

As práticas aqui indicadas, e que deverão ser seguidas por todos, são extraídas das 
recomendações da OMS e estão em consonância com as disposições mínimas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, tidas como necessárias para evitar a 
transmissibilidade do vírus.

Segundo dispõe a OMS, são meios de prevenção a serem adotados no ambiente de trabalho 
para evitar a COVID-19:

1. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

1.1. Desenvolver e implementar uma comunicação clara com os funcionários antes do 
retorno ao trabalho, esclarecendo assuntos como:

• Identificação dos sintomas da COVID-19 e situações em que deve ficar em casa;
• Uso permanente de máscaras e higienização adequada das mãos e outras etiquetas 
de higiene;
• Evitar tocar em objetos comuns, interruptores de luz, portas, micro-ondas etc.;
• Protocolos de limpeza do ambiente de trabalho.

1.2. Realizar treinamento com os funcionários para revisar os novos requisitos e Diretrizes 
no primeiro dia de retorno ao trabalho e periodicamente para reforçar

1.3. Implementar medidas de comunicação em pontos estratégicos no ambiente de 
trabalho:

• Pôsteres comunicando informações gerais acerca dos sintomas da doença;
• Informações acerca do distanciamento físico no local de trabalho e das medidas 
recomendadas para o ambiente domiciliar;
• Instruções sobre como utilizar e higienizar/descartar corretamente as máscaras.

2. DISTANCIAMENTO SOCIAL NO TRABALHO

Todo local de trabalho deve seguir um protocolo para a entrada do colaborador contemplando 
os procedimentos abaixo:
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2.1. Uso obrigatório de máscaras, prezando pela manutenção e higienização a cada uso ou 
descarte;
2.2. Manter uma distância mínima segura entre as pessoas e, onde não for possível, utilizar 
barreira física ou protetor mais potente;
2.3. Alternar dias de comparecimento entre os funcionários nas equipes;
2.4. Considerar jornadas de trabalho menores nos primeiros meses e manter o trabalho em 
home office sempre que possível;
2.5. Modificar qualquer serviço de café/copa/sala de almoço para eliminar pontos de 
maior aglomeração de pessoas;
2.6. Colocar sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido para garantir o 
distanciamento social nos ambientes;
2.7. Privilegiar o teletrabalho sempre que possível;
2.8. Escalonar os horários e intervalos de início e término do turno;
2.9. Priorizar a realização das reuniões por teleconferência. Quando reuniões presenciais 
forem necessárias, seguir estritamente as orientações de distanciamento social e minimizar 
o número de participantes;
2.10. Reforçar a limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como 
maçanetas de portas, braços de cadeiras, telefones e bancadas;
2.11. Limpeza e desinfecção pré e pós-turno da estação de trabalho;
2.12. Aumento das estações de lavagem e da disponibilização de álcool em gel para as 
mãos;
2.13. Manter ambientes bem ventilados ou aplicar a limpeza diária do ar condicionado pela 
contratada;

3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Além das questões de distanciamento, a empresa deverá adotar procedimentos para 
limpeza e desinfecção do ambiente de trabalho, a exemplo do que segue: 

3.1. Estabelecer requisitos de inventário para EPI/agentes de limpeza e compras;
3.2. Estabelecer protocolo de limpeza e higienização na ocorrência de um teste positivo 
para um funcionário;
3.3. Identificar empresas terceirizadas capazes de realizar limpeza escalonada para além 
da rotina normal (frequência/escopo/método) e o gatilho para quando usar o serviço;

A) Orientações de higiene para os funcionários
• Usar álcool em gel ou lavar as mãos por no mínimo 20 segundos a cada duas horas, 
sempre que mudar de ambiente de trabalho ou mexer nos EPIs;
• Evitar tocar o rosto, em particular os olhos, a boca e o nariz, pois são locais muito 
propícios para contágio;
• Manter seus EPIs sempre limpos e higienizados;
• Reforçar a higienização de mesas, cadeiras e pontos de limpeza dos funcionários 
(pias, banheiros, etc.);
• Recomenda-se que cada gestor acompanhe o time, verificando diariamente o seu 
estado de saúde e a possível manifestação de sintomas como tosse, cansaço, congestão 
nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça, dor de garganta ou dificuldade para 
respirar;
• Acompanhar também a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados na 
família/residência do funcionário;
• Esclarecer para todos os funcionários os protocolos a serem seguidos caso alguém 
apresente sintomas ou teste positivo para a Covid-19, informando também o cronograma a 
ser seguido nestes casos (tempo de isolamento, período de retorno etc.).

B) Sanitários
• Tenha controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de saúde;
• Realizar a desinfecção dos sanitários 3 vezes ao dia, no mínimo.

4. RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

Somando-se às recomendações acima, mostram-se importantes as medidas de prevenção 
que seguem:

• Aprimoramento do layout das mesas para atender à distância mínima segura entre os 
profissionais – outra possibilidade é o uso de barreiras físicas quando possível;
• Buscar manter as portas abertas em tempo integral;
• Não realizar reuniões em área fechada e procurar reduzir o número de participantes. 
Também controlar o tempo de duração, procurando diminuí-lo;
• Limpeza especial 3 vezes por turno;
• Limpeza das mesas, teclados e mouses duas vezes por turno.

5. MONITORAR A SAÚDE DA EQUIPE

A) Como agir se um profissional apresentar sintomas de Covid-19
Alguns dos sintomas da Covid-19 se assemelham aos da gripe, como tosse, cansaço, 
congestão nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça ou dor de garganta. Portanto, 
caso sejam verificados tais sintomas a empresa precisa tomar providências: 
• O gestor precisa acompanhar de perto o quadro deste profissional;
• Caso haja piora dos sintomas, orientar a buscar atendimento médico presencial;
• Em caso de realização do teste para Covid-19, o profissional deve permanecer na 
residência até que seja emitido o resultado do exame ou o parecer médico;
• Orientar o profissional a reforçar os cuidados de prevenção em casa;
• Realizando ou não o teste, o profissional só deve retornar ao trabalho quando 
autorizado por um médico.

B) Profissional com teste positivo para a Covid-19 
Após a confirmação com parecer médico formal, o profissional deve permanecer afastado 
do trabalho e em isolamento até receber autorização médica para retornar a rotina normal. 
Além disso, deve reforçar os cuidados em casa para prevenir a contaminação dos 
familiares.

C) Retorno de profissional afastado por Covid-19 
O profissional diagnosticado com Covid-19 só poderá retornar ao trabalho com autorização 
médica. Se ao término do período de afastamento recomendado pelo médico persistirem os 
sintomas, o profissional deve ser orientado a permanecer em sua residência por mais 7 
dias. Se ao final deste período ainda houver qualquer sintoma, o profissional deve procurar 
novamente o atendimento médico presencial.

D) Equipe em que um profissional testou positivo para a Covid-19 
Com relação à equipe do profissional também devem ser adotados procedimentos:

• O profissional com Covid-19 será afastado;
• Recomenda-se o afastamento do restante da equipe que teve contato com o 
profissional contaminado pelos próximos 14 dias, nos quais a atividade deverá ser realizada 
exclusivamente em regime de home office;
• Quem não teve contato direto, deve manter sua rotina normal de trabalho, 
intensificando todas as medidas preventivas;
• É essencial acompanhar o surgimento de sintomas.

6. INSTRUÇÃO DOS PROFISSIONAIS SOBRE OS PROTOCOLOS DE 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR AO CHEGAR EM CASA

Apesar da responsabilidade empresarial estar vinculada ao seu ambiente de trabalho, de 
nada adianta tomar a totalidade das medidas possíveis sem que o profissional que retorna 
às atividades também intensifique os cuidados no seu ambiente de convivência familiar.

A) Comunicar a necessidade de manter alguns cuidados especiais
• Rever a lotação de elevadores em apartamentos de forma a garantir o distanciamento;
• Não tocar em nada antes de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel;
• Tomar banho imediatamente, sempre que possível. Quando não puder, lavar bem 
todas as partes expostas;
• Ter contato com outros membros da família somente após tomar banho;
• Tirar os sapatos fora de casa e higienizá-los imediatamente;
• Tirar as roupas e colocá-las em uma sacola plástica antes de colocar no cesto de 
roupas;
• Deixar bolsas, carteiras e chaves em uma caixa na entrada da casa;
• Higienizar os celulares e óculos ao entrar;
• Higienizar as embalagens que tenham sido trazidas de fora antes de guardá-las;
• Eliminar capachos e demais tapetes que juntam pó na soleira da casa.

B) Orientar sobre convivência com pessoas de grupos de risco
• Dormir em camas separadas;
• Desinfetar os banheiros com água sanitária;
• Não compartilhar toalhas, talheres e copos;
• Higienizar diariamente superfícies de alto contato;
• Lavar roupas, lençóis e toalhas com mais frequência;
• Manter os ambientes ventilados.

7. DOCUMENTAR TODAS AS MEDIDAS ADOTADAS

Ainda não temos legislação específica indicando quais os cuidados mínimos necessários 
neste momento, nem mesmo que medidas efetivamente deverão ser adotadas pelas 
empresas para prevenção e proteção do seu meio ambiente do trabalho. 

Neste sentido, e imaginando a necessidade de realização de prova futura sobre a adoção 
dos elementos necessários, devemos documentar todas as práticas que a empresa está 
adotando fazendo um dossiê através com os procedimentos a seguir:

7.1. Fotografar os ambientes reformulados para atender às determinações de saúde;
7.2. Proceder na entrega de EPIs (máscaras, luvas, álcool em gel etc.) mediante 
comprovação de data e assinatura do profissional;
7.3. Realizar campanhas educacionais registradas (site, e-mail corporativo, newsletter 
etc.);
7.4. Registrar vídeos ou eventos educativos através de fotografias, cartazes e outros 
elementos;
7.5. Manter documentada a aquisição de equipamentos para medição de temperatura e 
documentos médicos de controle do ambiente, registrando a periodicidade em que ocorre o 
controle e eventuais registros de alterações;
7.6. Proceder na comunicação registrada e oficial aos órgãos de saúde sobre qualquer 
novo caso suspeito ou confirmado de infecção;
7.7. Realizar documentalmente as medidas de prevenção do alastramento da infecção 
quando tomar conhecimento da mesma.



O presente documento tem por objetivo nortear o planejamento das empresas na retomada 
gradual das atividades presenciais, após o isolamento social imposto em combate ao 
COVID-19, tendo como primordial objetivo a preservação da saúde dos colaboradores, de 
seus familiares, clientes e da população em geral, a partir de práticas preventivas a serem 
adotadas nos ambientes de trabalho.

As práticas aqui indicadas, e que deverão ser seguidas por todos, são extraídas das 
recomendações da OMS e estão em consonância com as disposições mínimas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, tidas como necessárias para evitar a 
transmissibilidade do vírus.

Segundo dispõe a OMS, são meios de prevenção a serem adotados no ambiente de trabalho 
para evitar a COVID-19:

1. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

1.1. Desenvolver e implementar uma comunicação clara com os funcionários antes do 
retorno ao trabalho, esclarecendo assuntos como:

• Identificação dos sintomas da COVID-19 e situações em que deve ficar em casa;
• Uso permanente de máscaras e higienização adequada das mãos e outras etiquetas 
de higiene;
• Evitar tocar em objetos comuns, interruptores de luz, portas, micro-ondas etc.;
• Protocolos de limpeza do ambiente de trabalho.

1.2. Realizar treinamento com os funcionários para revisar os novos requisitos e Diretrizes 
no primeiro dia de retorno ao trabalho e periodicamente para reforçar

1.3. Implementar medidas de comunicação em pontos estratégicos no ambiente de 
trabalho:

• Pôsteres comunicando informações gerais acerca dos sintomas da doença;
• Informações acerca do distanciamento físico no local de trabalho e das medidas 
recomendadas para o ambiente domiciliar;
• Instruções sobre como utilizar e higienizar/descartar corretamente as máscaras.

2. DISTANCIAMENTO SOCIAL NO TRABALHO

Todo local de trabalho deve seguir um protocolo para a entrada do colaborador contemplando 
os procedimentos abaixo:

2.1. Uso obrigatório de máscaras, prezando pela manutenção e higienização a cada uso ou 
descarte;
2.2. Manter uma distância mínima segura entre as pessoas e, onde não for possível, utilizar 
barreira física ou protetor mais potente;
2.3. Alternar dias de comparecimento entre os funcionários nas equipes;
2.4. Considerar jornadas de trabalho menores nos primeiros meses e manter o trabalho em 
home office sempre que possível;
2.5. Modificar qualquer serviço de café/copa/sala de almoço para eliminar pontos de 
maior aglomeração de pessoas;
2.6. Colocar sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido para garantir o 
distanciamento social nos ambientes;
2.7. Privilegiar o teletrabalho sempre que possível;
2.8. Escalonar os horários e intervalos de início e término do turno;
2.9. Priorizar a realização das reuniões por teleconferência. Quando reuniões presenciais 
forem necessárias, seguir estritamente as orientações de distanciamento social e minimizar 
o número de participantes;
2.10. Reforçar a limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como 
maçanetas de portas, braços de cadeiras, telefones e bancadas;
2.11. Limpeza e desinfecção pré e pós-turno da estação de trabalho;
2.12. Aumento das estações de lavagem e da disponibilização de álcool em gel para as 
mãos;
2.13. Manter ambientes bem ventilados ou aplicar a limpeza diária do ar condicionado pela 
contratada;

3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Além das questões de distanciamento, a empresa deverá adotar procedimentos para 
limpeza e desinfecção do ambiente de trabalho, a exemplo do que segue: 

3.1. Estabelecer requisitos de inventário para EPI/agentes de limpeza e compras;
3.2. Estabelecer protocolo de limpeza e higienização na ocorrência de um teste positivo 
para um funcionário;
3.3. Identificar empresas terceirizadas capazes de realizar limpeza escalonada para além 
da rotina normal (frequência/escopo/método) e o gatilho para quando usar o serviço;

A) Orientações de higiene para os funcionários
• Usar álcool em gel ou lavar as mãos por no mínimo 20 segundos a cada duas horas, 
sempre que mudar de ambiente de trabalho ou mexer nos EPIs;
• Evitar tocar o rosto, em particular os olhos, a boca e o nariz, pois são locais muito 
propícios para contágio;
• Manter seus EPIs sempre limpos e higienizados;
• Reforçar a higienização de mesas, cadeiras e pontos de limpeza dos funcionários 
(pias, banheiros, etc.);
• Recomenda-se que cada gestor acompanhe o time, verificando diariamente o seu 
estado de saúde e a possível manifestação de sintomas como tosse, cansaço, congestão 
nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça, dor de garganta ou dificuldade para 
respirar;
• Acompanhar também a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados na 
família/residência do funcionário;
• Esclarecer para todos os funcionários os protocolos a serem seguidos caso alguém 
apresente sintomas ou teste positivo para a Covid-19, informando também o cronograma a 
ser seguido nestes casos (tempo de isolamento, período de retorno etc.).

B) Sanitários
• Tenha controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de saúde;
• Realizar a desinfecção dos sanitários 3 vezes ao dia, no mínimo.

4. RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

Somando-se às recomendações acima, mostram-se importantes as medidas de prevenção 
que seguem:

• Aprimoramento do layout das mesas para atender à distância mínima segura entre os 
profissionais – outra possibilidade é o uso de barreiras físicas quando possível;
• Buscar manter as portas abertas em tempo integral;
• Não realizar reuniões em área fechada e procurar reduzir o número de participantes. 
Também controlar o tempo de duração, procurando diminuí-lo;
• Limpeza especial 3 vezes por turno;
• Limpeza das mesas, teclados e mouses duas vezes por turno.

5. MONITORAR A SAÚDE DA EQUIPE

A) Como agir se um profissional apresentar sintomas de Covid-19
Alguns dos sintomas da Covid-19 se assemelham aos da gripe, como tosse, cansaço, 
congestão nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça ou dor de garganta. Portanto, 
caso sejam verificados tais sintomas a empresa precisa tomar providências: 
• O gestor precisa acompanhar de perto o quadro deste profissional;
• Caso haja piora dos sintomas, orientar a buscar atendimento médico presencial;
• Em caso de realização do teste para Covid-19, o profissional deve permanecer na 
residência até que seja emitido o resultado do exame ou o parecer médico;
• Orientar o profissional a reforçar os cuidados de prevenção em casa;
• Realizando ou não o teste, o profissional só deve retornar ao trabalho quando 
autorizado por um médico.

B) Profissional com teste positivo para a Covid-19 
Após a confirmação com parecer médico formal, o profissional deve permanecer afastado 
do trabalho e em isolamento até receber autorização médica para retornar a rotina normal. 
Além disso, deve reforçar os cuidados em casa para prevenir a contaminação dos 
familiares.

C) Retorno de profissional afastado por Covid-19 
O profissional diagnosticado com Covid-19 só poderá retornar ao trabalho com autorização 
médica. Se ao término do período de afastamento recomendado pelo médico persistirem os 
sintomas, o profissional deve ser orientado a permanecer em sua residência por mais 7 
dias. Se ao final deste período ainda houver qualquer sintoma, o profissional deve procurar 
novamente o atendimento médico presencial.

D) Equipe em que um profissional testou positivo para a Covid-19 
Com relação à equipe do profissional também devem ser adotados procedimentos:

• O profissional com Covid-19 será afastado;
• Recomenda-se o afastamento do restante da equipe que teve contato com o 
profissional contaminado pelos próximos 14 dias, nos quais a atividade deverá ser realizada 
exclusivamente em regime de home office;
• Quem não teve contato direto, deve manter sua rotina normal de trabalho, 
intensificando todas as medidas preventivas;
• É essencial acompanhar o surgimento de sintomas.

6. INSTRUÇÃO DOS PROFISSIONAIS SOBRE OS PROTOCOLOS DE 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR AO CHEGAR EM CASA

Apesar da responsabilidade empresarial estar vinculada ao seu ambiente de trabalho, de 
nada adianta tomar a totalidade das medidas possíveis sem que o profissional que retorna 
às atividades também intensifique os cuidados no seu ambiente de convivência familiar.

A) Comunicar a necessidade de manter alguns cuidados especiais
• Rever a lotação de elevadores em apartamentos de forma a garantir o distanciamento;
• Não tocar em nada antes de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel;
• Tomar banho imediatamente, sempre que possível. Quando não puder, lavar bem 
todas as partes expostas;
• Ter contato com outros membros da família somente após tomar banho;
• Tirar os sapatos fora de casa e higienizá-los imediatamente;
• Tirar as roupas e colocá-las em uma sacola plástica antes de colocar no cesto de 
roupas;
• Deixar bolsas, carteiras e chaves em uma caixa na entrada da casa;
• Higienizar os celulares e óculos ao entrar;
• Higienizar as embalagens que tenham sido trazidas de fora antes de guardá-las;
• Eliminar capachos e demais tapetes que juntam pó na soleira da casa.

B) Orientar sobre convivência com pessoas de grupos de risco
• Dormir em camas separadas;
• Desinfetar os banheiros com água sanitária;
• Não compartilhar toalhas, talheres e copos;
• Higienizar diariamente superfícies de alto contato;
• Lavar roupas, lençóis e toalhas com mais frequência;
• Manter os ambientes ventilados.

7. DOCUMENTAR TODAS AS MEDIDAS ADOTADAS

Ainda não temos legislação específica indicando quais os cuidados mínimos necessários 
neste momento, nem mesmo que medidas efetivamente deverão ser adotadas pelas 
empresas para prevenção e proteção do seu meio ambiente do trabalho. 

Neste sentido, e imaginando a necessidade de realização de prova futura sobre a adoção 
dos elementos necessários, devemos documentar todas as práticas que a empresa está 
adotando fazendo um dossiê através com os procedimentos a seguir:

7.1. Fotografar os ambientes reformulados para atender às determinações de saúde;
7.2. Proceder na entrega de EPIs (máscaras, luvas, álcool em gel etc.) mediante 
comprovação de data e assinatura do profissional;
7.3. Realizar campanhas educacionais registradas (site, e-mail corporativo, newsletter 
etc.);
7.4. Registrar vídeos ou eventos educativos através de fotografias, cartazes e outros 
elementos;
7.5. Manter documentada a aquisição de equipamentos para medição de temperatura e 
documentos médicos de controle do ambiente, registrando a periodicidade em que ocorre o 
controle e eventuais registros de alterações;
7.6. Proceder na comunicação registrada e oficial aos órgãos de saúde sobre qualquer 
novo caso suspeito ou confirmado de infecção;
7.7. Realizar documentalmente as medidas de prevenção do alastramento da infecção 
quando tomar conhecimento da mesma.
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