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INTRODUÇÃO
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou estado de pandemia para a Covid-19,
alertando quanto a disseminação mundial, alcançando
diferentes continentes do planeta com transmissão de pessoa
para pessoa.
A Covid-19 é uma doença causada por infecção pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2), apresentando um quadro clínico
que varia de infecções assintomáticas, pré-sintomáticos a
quadros respiratórios graves. Seu comportamento pouco
conhecido dificulta a realização de ações e tomadas de decisão
preventiva. Esse novo vírus, da família do coronavírus, é
conhecido por causar infecções respiratórias e ao microscópio,
uma aparência de coroa. É recoberto por um envelope que
apresenta uma estrutura lipídica (gordura) e proteínas do
vírus. Assim, podem perder facilmente sua ação infectante se
exposto a sabão, detergentes, desengordurantes desinfetantes
e solventes lipídicos, apresentando ainda sensibilidade ao calor
(Flores, 2007).
Inicialmente originário de morcegos, assim como a maioria dos
outros coronavírus. Sabe-se que houve o fenômeno de
‘transbordamento zoonótico’, comum à maioria dos vírus, que
fez com que um coronavírus que acomete morcegos sofresse
mutação e passasse a infectar humanos. As pesquisas indicam,
no entanto, que essa mutação foi um processo natural e não
induzido pelo homem (Fundação Oswaldo Cruz, 2020b).

TRANSMISSÃO
O vírus se localiza no trato respiratório da pessoa infectada, sua transmissão
pode ocorrer pelo ar ou de pessoa para pessoa por meio de:
• Gotículas produzidas por indivíduos infectados e que podem ser transmitidas
por meio de tosse, espirro e catarro (contato próximo entre pessoas) ou pela
própria fala. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas
próximas ou podem ser inaladas até os pulmões. Elas podem atingir a
distância de até 2 metros nessas situações.
• Contato com objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a
boca, nariz ou olhos. Contato físico com pessoa contaminada, como, por
exemplo, apertar a sua mão e em seguida levar a própria mão à boca, ao nariz
ou aos olhos.
A OMS passou a reconhecer evidências científicas sobre a transmissão do
SARS-CoV-2 por aerossóis, que são partículas microscópicas que ficam
suspensas no ar. Segundo este documento, a transmissão do vírus pelo ar pode
ocorrer durante procedimentos médicos que gerem aerossóis.
Ainda segundo a OMS, a possibilidade de transmissão pelo ar em locais
públicos, especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados, não pode ser
descartada.
A transmissão através de aerossóis pode ocorrer de duas formas distintas:
Evaporação dos aerossóis gerados a partir de gotículas respiratórias ou
aerossóis gerados diretamente pela respiração ou fala.

SINAIS E SINTOMAS
De acordo com A Organização Mundial da Saúde (OMS), os sintomas mais comuns da COVID-19 são: febre (temperatura > 37,8º) ou calafrios; cansaço e tosse seca.
Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarréia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele

ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas apresentam
apenas sintomas muito leves.

PERIODO DE INCUBAÇÃO
1 a 14 dias, geralmente ficando em torno de 5 dias.
O período de incubação do novo coronavírus corresponde ao intervalo de tempo compreendido entre a infecção e o aparecimento dos sinais
clínicos.

PREVENÇÃO
●

Uso de máscara dentro e fora do ambiente de trabalho;

●

Lavar as mãos com água e sabão ou com de álcool gel a 70%;

●

Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo;

●

Ao chegar em casa após o trabalho ou qualquer atividade fora da residência, deve-se:
deixar os sapatos do lado de fora de casa ou em uma área em que não haja circulação de
pessoas, lavar as mãos e tomar banho lavando a cabeça e em seguida com sabonete,
dispensar toda a roupa para lavar.

●

Ao chegar das compras (supermercados, hortifruti, padaria, farmácias, Bancos,...)
higienizar todas as mercadorias adquiridas com água e sabão ou álcool 70% ou solução de
água sanitária (1 colher de sopa de água sanitária para cada 1 litro de água) ;

●

Evitar locais com muitas pessoas juntas (aglomerações);

●

Evitar sair de casa se possível;

●

Higienizar com álcool 70% ou solução de água sanitária todo serviço de DELIVERY;

●

Em caso de sintomas da gripe, o individuo deverá comunicar imediatamente ao Posto de Saúde mais próximo da sua residência.

Protocolo Reabertura de Escolas no Contexto da Covid -19
A - ORGANIZAÇÃO GERAL DA ESCOLA PARA
DE ENSINO PRESENCIAIS
I - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO
ESCOLAR PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS:

ATIVIDADES

AMBIENTE

1. Deverão ser organizados os espaços físicos da escola com o uso de
guias físicos, tais como marcação de fitas adesivas no piso, que
evidenciem as necessidades de distanciamento físico.
2. Deverão ser adaptados espaços mais amplos e arejados para serem
usados como salas de aula, quando possível.
3. Deverá ser realizada marcação de mão única em corredores para
minimizar o tráfego frente a frente, quando for possível.
4. Deverão ser instalados dispenses com álcool em gel ou líquido a 70%, nas
entradas, nas áreas de circulação e na frente das salas de aula.
5. Recomendada a restrição da entrada de visitantes e entregadores no
ambiente interno da escola. Naquelas situações em que o trabalhador for
solicitar a entrega de alguma encomenda que deva ser paga no momento,
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recomendada a desinfecção do cartão de pagamento e a encomenda antes de
retornar ao local de trabalho.
6. Deverá ser orientado que o uso de equipamentos compartilhados tais como
impressoras, deverá ser feito de forma coordenada de acordo com a seguinte orientação:
caso itens como impressora estejam sendo usados por outra pessoa, deverá ser mantido o
distanciamento físico recomendado. Deverão ser higienizadas as mãos antes e
depois do uso das impressoras. Deverão ser realizadas ações semelhantes com
papéis, livros e demais materiais de uso compartilhado.
7. Deverão ser usados produtos específicos para limpeza de eletrônicos e telas, tais
como panos de microfibra e álcool isopropílico a 70%.
8. Recomendado que cada sala de aula deverá ser ocupada pelo mesmo grupo de
estudantes, de acordo com a dimensão e características da escola.
9. Deverá ser realizada a limpeza e desinfecção das salas de aulas nos períodos de intervalo para
realização dos lanches e refeições.
10. Recomendado que as áreas ao ar livre sejam aproveitadas para a realização de atividades, desde que mantidas as condições de distanciamento físico e
higienização de superfícies (ex: parquinhos)
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11. Deverá ser regulamentado o uso dos espaços de convivência, já que espaços como pátios e corredores são espaços de manutenção do
distanciamento físico.
12. Deverá ser regulamentado o uso de laboratórios e salas de apoio: deverão ter lotação máxima reduzida e deverão ser usados, exclusivamente,
mediante agendamento prévio, com escala de horários e adequada limpeza e desinfecção entre os usos.
13. Deverá ser regulamentado o uso de biblioteca: o serviço de consulta de livros deverá ser suspenso, pelo menos, no primeiro mês de retorno às
atividades educacionais, com avaliação contínua sobre as possibilidades e condições de retorno. Deverão ser discutidas com os profissionais que
atuam no setor as rotinas para que proceda a manutenção da integridade do acervo, bem como procedimentos para higienização e desinfecção dos
materiais. O retorno às atividades da biblioteca deverá ser gradual e parcial, conforme orientações gerais expressas nesse documento.
14. As atividades com público externo deverão ser realizadas de forma remota, contribuindo com a manutenção das estratégias definidas nesse
documento, sobretudo, a manutenção do distanciamento social.
15. Deverá ser suspensa a cessão de salas (espaços fechados) para atividades com público externo.
16. Deverá ser suspensa a realização de eventos internos que caracterizem aglomeração de pessoas.
17. Deverão ser adotadas estratégias complementares, caso os espaços físicos que existam atualmente na escola não sejam suficientes para
preservar o distanciamento físico:
a) retorno gradual e parcial às atividades escolares, com priorização dos anos finais em um primeiro momento;
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b) O estabelecimento de calendários específicos para os cursos que possuem como público prioritário pessoas com maior risco de desenvolver
quadros graves da Covid-19;
c) organização entre atividades presenciais e transmissão simultânea como mecanismo de divisão de grupos.

II - CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA SE MANTER O DISTANCIAMENTO FÍSICO NAS
ESCOLAS
18.

Deverão ser implementadas medidas de distanciamento físico de 2 m em todos os

espaços físicos da escola.
19.

Deverá ser incentivada a realização de reuniões de professores e trabalhos

administrativos de forma remota, sempre que possível.
20.

Recomendado diminuir contatos sociais no local de trabalho (por exemplo, reuniões

para almoçar, especialmente em salas fechadas).
21.

Deverão ser limitadas grandes reuniões relacionadas ao trabalho (por exemplo,

reuniões de equipe e reuniões após o trabalho).
22.

Deverão ser limitadas viagens não essenciais ao trabalho (nacional e internacional).
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III - OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARAS PARA ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA
23. Será obrigatório o uso de máscaras individuais, com recomendação de troca a cada 3 horas (de tecido) ou a cada 4 horas (máscaras cirúrgicas)
coincidindo, preferencialmente, com os intervalos das refeições (momento em que já se retira a máscara). Adicionalmente, recomendada a troca da
máscara sempre que estiver suja ou úmida.
24. As máscaras devem passar por inspeção visual antes do uso. Ou seja, caso sejam identificados desajustes, deformação ou desgaste após um ciclo de
lavagem, a máscara de tecido deve ser descartada.
25.

O uso da máscara não dispensa as outras medidas de saúde pública, tais como o distanciamento físico e a higienização das mãos e face. Mesmo portando
máscaras, todos deverão seguir as demais normas de biossegurança. As máscaras deverão ser usadas para a proteção de pessoas saudáveis (e proteger a si,
quando em contato com alguém infectado) e para evitar a propagação da transmissão quando usadas por uma pessoa infectada.

26.

A gestão da instituição (direção da escola e/ou a secretaria de educação) deverá fornecer excepcionalmente máscaras descartáveis para utilização em casos
de ausência de posse de máscaras pessoais.

27.

A escola deverá instruir seus trabalhadores e estudantes quanto ao uso correto da máscara.

28.

São recomendações para composição de máscaras não cirúrgicas (tecido): Ao contrário das máscaras descartáveis, as máscaras de tecido podem ser lavadas e
reutilizadas regularmente, entretanto, recomenda-se evitar mais que 30 (trinta) lavagens.
A combinação ideal de materiais para máscaras de tecido não cirúrgicas deve incluir três camadas:
1) uma camada mais interna feita de material hidrofílico (por ex., algodão ou misturas de algodão);
2) uma camada mais externa feita de material hidrofóbico (por ex., polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa
por penetração até o nariz e a boca do usuário;
3) uma camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração ou
reter gotículas. Em áreas com transmissão comunitária, é recomendado de que pessoas com 60 anos ou mais ou com doenças pré-existentes usem máscara
cirúrgica.
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29.

Como usar uma máscara:

●

Antes de tocar na máscara, as mãos deverão ser limpas com álcool em gel 70% ou lavadas com água e

sabão.

●

A máscara deverá ser inspecionada quanto a rasgos ou buracos;

●

Não deverá ser reutilizada máscaras já usadas (sujas) ou que estiver danificada.

●

Deverá ser verificado qual lado é o topo – geralmente é onde a tira de metal está.

●

Deverá ser identificado o interior da máscara, que geralmente é o lado branco (no caso da máscara cirúrgica);

●

A máscara deverá ser colocada no rosto, cobrindo o nariz, a boca e o queixo, certificando- se de que não haja espaços entre o rosto e a máscara.

●

A tira de metal deverá ser apertada para que ela se molde ao formato do seu nariz.

●

A frente da máscara não deverá ser tocada enquanto a estiver usando para evitar contaminação; caso a máscara for tocada acidentalmente, as mãos deverão
ser limpas.
Como remover corretamente:

●

Antes de tocar na máscara, as mãos deverão ser limpas com álcool em gel 70% ou água e sabão.

●

As tiras por trás da cabeça ou orelhas deverão ser removidas sem tocar na frente da máscara.

●

Ao remover a máscara, deverá se inclinar para frente e afastá-la do rosto.

●

As máscaras cirúrgicas deverão ser para uso único apenas; a máscara deverá ser descartada imediatamente, de preferência em uma lixeira fechada.

●

As mãos deverão ser limpas depois de tocar na máscara.

●

A máscara deverá ser substituída se ficar suja ou úmida.
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IV - SECRETARIA ESCOLAR E ATENDIMENTO AO PÚBLICO
30. Deverá ser ofertada modalidade de atendimento ao público por canais remotos.
31. Deverão ser instaladas barreiras físicas (acrílico ou acetato) sobre balcões, garantindo distanciamento físico entre trabalhadores e público. Quando não
for possível, recomendado o uso de face shield (protetor facial) para os trabalhadores que têm maior interação com o público.
32. Deverão ser providenciados guias físicos, como fitas adesivas no piso e cartazes nas paredes, para a orientação do distanciamento físico.

V- ORGANIZAÇÃO PARA A ENTRADA
33. Deverão ser feitas orientações para que trabalhadores e estudantes que estiverem com sinais e sintomas, doentes ou que tiveram contato direto com
uma pessoa com Covid-19, permaneçam em casa.
34. Deverá ser organizada dupla entrada e saída no prédio escolar e escalonamento de horários de entrada e saída para trabalhadores e estudantes.
35. Deverão ser disponibilizados recipientes com álcool em gel ou líquidos 70% para a desinfecção das mãos na entrada, preferencialmente com
acionamento por pedal ou automático.
36. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal, por meio de um termômetro digital infravermelho e aplicação de questionário sobre sinais e
sintomas.
37. Modelo de aplicação de checklist sobre sinais e sintomas de preenchimento diário (impresso ou em formato eletrônico):
38. Deverá ser realizada aplicação de questionário semanal por um profissional da educação capacitado para tal, quanto à existência de sinais e sintomas de
COVID-19.
39. Deverá ser feita a desinfecção regular dos pisos com os materiais e substâncias apropriados, segundo indicação da ANVISA (álcool a 70%, água sanitária
(2,0 a 2,5%).

15

VI - ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA
40.
41.
42.
43.
44.

Deverá ser garantido o distanciamento físico de 2m entre estudantes nas salas de aula.
Deverá ser garantido o distanciamento físico de, pelo menos, 2m entre docente e estudantes.
Deverá ser feita marcação com fitas adesivas no piso das salas de aula, indicando posicionamento de mesas e cadeiras nesse espaçamento.
Mesas e carteiras deverão ser dispostas com a mesma orientação, evitando que estudantes fiquem virados de frente uns para os outros.
Deverá ser disponibilizada adequada infraestrutura audiovisual, como, por exemplo, microfone portátil para os professores.

VII - ORGANIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS
45. Deverão ser seguidas as orientações sobre o distanciamento físico expressas anteriormente. Quando não forem viáveis, realizar rodízios entre os
estudantes, repensando a atividade e a própria dinâmica da aula no laboratório.
46. Deverá ser regulamentado o uso dos equipamentos, que deve ser individual, seguido de higienização após a aula prática.
47. Deverá ser atualizado o Procedimento Operacional Padrão (POP) de biossegurança nos laboratórios, de acordo com sua natureza e finalidade e as
peculiaridades do vírus Sars-CoV-2.
48. Deverá ser realizada adequada desinfecção das superfícies do laboratório.

VIII - ÁGUA
49. Deverão ser interditados todos os bebedouros com acionamento manual.
50. Deverá ser proibido o compartilhamento de copos.
51. Deverá ser executada adequada higienização e desinfecção de bebedouros e galões: ao manusear o galão, antes de colocá-lo no bebedouro, o
manipulador deverá higienizar adequadamente as mãos, limpar a superfície externa do galão (lavá-la com água e sabão e higienizar com álcool (70%) ou
outro produto devidamente aprovado pela Anvisa, e aguardar secagem para não transferir substâncias à água.
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52. Deverá ser feita capacitação e treinamento com os profissionais que realizam o manuseio destes itens para a realização dos procedimentos e uso
adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs).
53. Deverão ser instalados bebedouros em locais distantes de fontes de contaminação, tais como banheiros e áreas de excessiva circulação de pessoas.
54. Deverão ser instalados, sempre que possível, pias e lavabos em espaços abertos, reduzindo o fluxo de utilização de banheiros para esse fim.

IX - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
55.

Qualquer alteração na modalidade de oferta de alimentação escolar deverá manter
como princípios: o Direito Humano à Alimentação Adequada e à Recomendada a
realização de procedimentos específicos de avaliação do estado de saúde dos
trabalhadores, de forma a identificar possíveis suspeitas ou contaminação com o novo
coronavírus.

56.

O

distanciamento

entre

os

trabalhadores

dentro

das

instalações

de

produção/processamento deverá ser de, pelo menos, 1m.

57. Deverá ser feita a reorganização do layout das mesas e cadeiras, permitindo distanciamento físico
conforme orientações anteriormente descritas.
58. Deverão ser instaladas, quando possível, barreiras físicas (acrílicas) sobre as mesas, reduzindo o contato
entre as pessoas.
59. Os manipuladores de alimentos deverão usar uniforme completo: touca para proteção dos cabelos,
máscara, avental, sapato fechado.
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60.Deverá ser feita a divisão dos refeitórios em áreas, evitando o contato entre grupos. Deverá ser feito o escalonamento
de horários para a realização das refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar) pelos diferentes grupos,
evitando aglomeração nos refeitórios.
61.Deverão ser aplicados guias físicos, como fitas adesivas no piso, para orientar o distanciamento físico entre os
estudantes na fila de entrada dos refeitórios.
62. Não deverá ser utilizada a modalidade de autosserviço.
63.Deverá ser instalada barreira física (acrílica) entre a área de distribuição e os alunos, de modo a evitar a emissão de
gotículas de saliva por parte dos alunos sobre o alimento a ser servido.

64. Deverá ser evitado o manuseio livre das bandejas e pratos, ampliando os pontos de
devolução dos mesmos.
65. Deverá ser assegurada em toda a linha produtiva a presença de instalações
adequadas e convenientemente localizadas para a lavagem freqüente das mãos. Essas
instalações deverão dispor de água e de produtos adequados para esse procedimento
(sabonete líquido e álcool gel a 70%).
66. Deverá ser feita orientação, de forma expressiva, à comunidade escolar para que não
compartilhe copos, talheres e demais utensílios de uso pessoal.
67. Deverão ser higienizados adequadamente os utensílios para a realização das refeições
e embalá-los individualmente.
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REFEIÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO
68. Deverá ser feita orientação para que, caso os trabalhadores optem por levar suas refeições de
casa, deverão certificar-se de não as deixar expostas em locais de circulação de várias pessoas,
guardando-as em recipientes térmicos.
69. Deverá ser feita orientação para que se evite, ao máximo, comer em salas fechadas, priorizando
as áreas abertas.
70. Deverá ser feita orientação sobre a higienização das mãos antes da utilização de equipamentos de
manuseio coletivo e das superfícies que entrarão em contato com o alimento.
71. Deverá ser feita orientação da necessidade de adequada higienização das mãos antes e depois do
manuseio do alimento.

XI - VENTILAÇÃO
72. Janelas e portas deverão ser mantidas abertas, privilegiando desta forma uma renovação
frequente do ar.
73. O uso do ar condicionado será feito com a devida manutenção periódica de filtros e tubos.
74. Deverão ser utilizado sistema de ventilação mecânica como a instalação de ventiladores ou
sempre que possível, uma maneira de ventilação natural, abrindo janelas e portas em lados
opostos em salas e ambientes, favorecendo criar ventilação cruzada, o que permite que o ar
fresco entre em um lado do ambiente e o ar viciado saia por outro. Qualquer um destes
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sistemas de ventilação funcionará adequadamente caso as demais medidas sanitárias e de
biossegurança estabelecidas sejam integralmente atendidas. Porém, espaços que não
possuam condições de ventilação com renovação do ar, seja pelas estratégias de ventilação
natural ou mecânica aqui mencionadas, devem ter seu uso, temporariamente, suspenso.
75. Deverão ser revistos contratos de manutenção dos aparelhos de ar condicionado.

XII - BANHEIROS
76. Deverá ser proibido o uso dos banheiros para a higienização dos recipientes que armazenam alimentos.
77. Deverão ser aplicados guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para a orientação do distanciamento físico nos halls de entrada.
78. Deverão ser instaladas, se possível, barreiras físicas de acrílico entre as pias do banheiro.
79. Deverão ser instalados dispensers com álcool 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela ANVISA, para higienização de assentos sanitários.
80. Deverá ser feita orientação para que a higienização do assento sanitário seja feita previamente à sua utilização.
81. Deverá ser feita orientação para que a descarga seja acionada com a tampa do vaso sanitário fechada, pois se estima que entre 40 e 60% das partículas virais
conseguem alcançar até 1 metro de distância acima do vaso sanitário, após a emissão de jato de água.
82. A limpeza dos banheiros deverá ser realizada várias vezes ao dia, no menor intervalo de tempo possível quando dos períodos de maior uso.
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XIII - GESTÃO DE RESÍDUOS
83. Deverá ser feita instalação de latas de lixo sem toque, com acionamento por pedal.
84. Deverão ser estabelecidos protocolos para depósito e retirada de resíduos da escola.
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B- RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O DESLOCAMENTO INDIVIDUAL
A escola deverá orientar estudantes e trabalhadores para que, ao sair de casa:
85. Deverá ser evitado que sejam levados itens desnecessários.
86. Deverão ser levadas máscaras extras para eventuais trocas.
87. Deverão ser levadas embalagens, tais como sacos plásticos com fechamento hermético, para
acondicionar as máscaras
88. Deverá ser feita orientação sobre o não compartilhamento de máscaras.
89. Deverá sempre portar um recipiente com álcool em gel 70%, ou outro produto devidamente
aprovado pela ANVISA, para higienização das mãos. Ao chegarem à sua estação de trabalho
ou estudos, deverão deixar seus pertences em um local seguro e as mãos deverão ser
higienizadas.
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No deslocamento para a escola:
90. Em caso de uso do transporte coletivo público: a) deverão higienizar as mãos antes e depois do percurso; b) se possível, deverá dar preferência a usar os
transportes coletivos em horários de menor circulação de pessoas; caso esteja com muitos passageiros, recomenda-se esperar outro veículo.
91. Deverá ser evitado fazer o pagamento com dinheiro, priorizando o uso de cartão ou do sistema de bilhetagem
eletrônica.
92. Deve ser verificada a possibilidade de manter abertas as janelas dos veículos, a fim de possibilitar maior circulação de ar.
93. Em caso de ida a escola em transporte coletivo particular (como van escolar), as mãos deverão ser desinfetadas com álcool líquido ou gel 70% antes de
entrar e ao sair do veículo, evitando falar e tocar desnecessariamente nas superfícies do automóvel.Manter as janelas e basculantes sempre abertos,
melhorando a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte (veículo que tiver somente janelas na cabine do motorista, estas
deverão estar sempre abertas);
⮚ O veículo de transporte escolar deverá ser desinfetado com álcool a 70% cada vez que terminar sua trajetória (corrida) antes de dar início a uma
próxima;
⮚ O Veículo deverá ser higienizado (usando luvas descartáveis) com água e sabão e desinfetado com álcool líquido a 70% em toda extensão do carro e
sobre as superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários e do motorista bem como: assentos, corrimão (barras chamadas de pega mão),
janelas e trava das janelas, maçanetas internas e externas, botões e cintos de segurança e encostos de cabeças, manoplas, volante, câmbio, painel,
maçanetas internas e externas, partes plásticas e chaves, a cada término do dia, utilizando as orientações a seguir:
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E SUPERFICIES EM GERAL
(1º) LIMPEZA: Usar sempre água e sabão ou detergente ou desengorduraste (veja) para remover sujeiras das superfícies.
2º) DESINFECÇÃO EM LOCAL MUITO CONTAMINADO: Usar sempre álcool líquido a 70% ou solução de água sanitária (2,0 a 2,5% de hipoclorito de sódio) diluído
a 4 colheres de sopa de água sanitária para cada 1 litro de água (ou outro desinfetante autorizado pela ANVISA de sua preferência) para todo local de muita
circulação de pessoas.
SUPERFÍCIES : Usar água e sabão para limpeza em seguida desinfetar com álcool a 70% líquido ou solução doméstica de água sanitária (2,0 a 2,5% de hipoclorito
de sódio) diluído a 1 colher de sopa de água sanitária para cada 1 litro de água usando em superfícies e pontos de contato com as mãos dos
clientes/funcionários/usuários.

●

Não usar álcool líquido ou gel a 70% ou água sanitária sem rótulo.
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C- SAÚDE DO TRABALHADOR:
A escola deverá adotar estratégias que promovam a saúde do trabalhador e disseminem comportamentos que reduzam a transmissão do vírus SarsCoV-2:
95. Os profissionais serão testados para Covid-19 a critério da Vigilância Epidemiológica do Município.
96. Deverão ser instituídas novas rotinas de proteção aos trabalhadores com maior risco de desenvolver quadros graves da Covid-19.
97. Deverão ser realizados estudos sobre a recomposição e o dimensionamento da força de trabalho para a instituição.
98. Deverá ser feita orientação aos trabalhadores e estudantes que estão com sinais e sintomas, doentes ou que tiveram contato direto com uma pessoa com
Covid-19, a ficarem em casa.
99. O distanciamento físico bem como as demais medidas protetivas mencionadas nesse documento deverão ser implementadas em todos os espaços
laborais.
100. Deverá ser recomendado que os trabalhadores tomem cuidado extremo quando do uso de álcool em gel ou álcool líquido para evitar possibilidade de
incêndios.
101. Deverão ser realizados debates sobre os riscos de contaminação no trabalho e as orientações de biossegurança.
102. Deverá ser proibida a formação de rodas de conversas presenciais.
103. Os trabalhadores deverão ser orientados a solicitar ajuda caso estejam se sentindo mal, sobretudo, se sentirem febre, tosse ou falta de ar.
104. Deverá ser incentivada a vacinação contra a gripe, segundo orientações das autoridades sanitárias, para facilitar a diferenciação do diagnóstico de Covid-19
e reduzir a possibilidade de sinais clínicos de gripe como febre e tosse.
105. Deverão ser incentivadas iniciativas vinculadas ao autocuidado, cuidado e implementação de práticas integrativas e complementares no ambiente de
trabalho.
106. Deverá ser incentivada a realização de pesquisas sobre as relações entre a pandemia e o trabalho.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL

PROTOCOLO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICPAL FRENTE AO CORONAVÍRUS
NAS ESCOLAS
O que as escolas devem fazer quando há suspeita ou confirmação de funcionários ou alunos com Covid-19?
Quando há suspeita ou confirmação de funcionários ou alunos com Covid, o que a escola deve fazer?
Para garantir segurança nesse recomeço, o governo estabeleceu regras a serem cumpridas por todas as instituições.
Conforme o protocolo, todas as situações suspeitas de contaminação por Coronavírus seja de funcionários ou alunos da escola precisam ser
investigadas. Quando há um caso ou mais suspeito na instituição, o procedimento, durante a investigação, é isolar todas as pessoas que tiveram
contato com o possível doente.
Ao identificar um estudante com sinais e sintomas de síndrome gripal, tanto na entrada da escola como durante o período em que estiver em
sala de aula, a escola imediatamente deve acionar aos pais/responsáveis, orientando que esse estudante deve comparecer a uma unidade de
atendimento ao Covid-19.
Depois de identificar um caso suspeito de Covid-19 em alguém que esteve na escola, à Vigilância Epidemiológica Municipal devem ser
comunicadas em um prazo de ate 24 horas, após a ocorrência do caso.

ISOLAMENTO, SUSPENÇÃO DAS AULAS E ESCOLA FECHADA
Nos episódios de caso confirmado é preciso fechar a sala de aula por 14 dias ou apresentar declaração de desinfecção do local de
ocorrência. Os estudantes e funcionários que tem contato próximo com a pessoa infectada deverão ficar em quarentena também por 14 dias. A
mesma regra vale para quando há 2 casos confirmados na mesma sala de aula.
Em situações de ocorrência de 2 casos ligados entre si na escola, mas em sala de aula diferentes, a escola precisa ser fechada durante a
investigação. Após a análise, as salas de aula de aula de cada pessoa “contaminada” deve ser fechada, e aberta somente após a declaração de
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desinfecção do local. E a turma das salas deve seguir em quarentena, surgindo qualquer sintoma suspeito de síndrome gripal, sevem ser
encaminhadas ao Centro de atendimento ao Covid-19.
Outros membros da escola também podem entrar em quarentena a depender de onde a exposição ao vírus posa ter ocorrido.

AÇÕES COM FUNCIONARIOS E ALUNOS




Em casos suspeitos ou confirmados, as escolas tem obrigação também de:
Garantir que alunos e profissionais fiquem em casa quando apresentarem sintomas gripais. Se tiverem familiares sintomáticos ou esperando ou
resultado de teste ou após contato com caso confirmado.
Comunicar em ate 24 horas, os familiares e autoridades sanitárias da suspeita ou confirmação de alunos e profissionais do contagio pela Covid19 e acompanhar a situação de saúde dessas pessoas.
Em caso de confirmação, o aluno ou profissional de educação só poderá retornar as atividades escolares após posse de autorização médica.
A direção da escola, deve manter um cronograma de enfatizar diariamente aos alunos e profissionais de educação, assim como todos os
colaboradores da instituição, sensibilizando e orientando que se caso apresentar quaisquer sintoma gripal, como : tosse, febre, dor de garganta,
dor de cabeça, coriza, cansaço, perda do olfato, perda do paladar, dor no corpo, diarréia. Devera comunicar a instituição imediatamente, sobre
seu estado e permanecendo em casa. O intuito do aviso com antecedência a direção da escola, se da pelo fato de evitar possíveis transmissões e
contaminações, caso haja a presença do novo Coronavírus.
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FLUXOGRAMA ESCOLA
Com o intuito da Vigilância Epidemiológica Municipal, acompanhar os andamentos das atividades escolares, semanalmente a instituição
escolar deverá encaminhar para o e-mail : vigilanciaepidemiologicabuzios@gmai.com , os dados coletados dos alunos que freqüentaram a
escola naquela semana, segue o exemplo abaixo:
ASSUNTO: NOME DA INSTITUIÇÃO, DADOS COLETADOS “ NA 1° SEMANA”

DATA

NOME

SINTOMA GRIPAL
PRESENTE?

TEMPERATURA
CORPORAL

Em caso de suspeita de Síndrome gripal ou Covid-19
Enviar uma notificação com as seguintes informações para o email vigilanciaepidemiologicabuzios@gmail.com
NOTIFICAÇÃO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Escola:
Nome e telefone de contato do responsável diretor:
Nome do suspeito:
Data de nascimento:
Telefone de contato do caso suspeito:
História: descrever o caso, com datas e sintomatologia do caso, assim como providências tomadas,
Já havendo resultado do teste, anexar.
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FLUXOGRAMA ESCOLA FRENTE AO COVID-19
Estudante ou Profissional de
saúde, suspeito de síndrome
gripal, apresentando sinais
e/ou sintomas.

Suspender atividades imediatamente
do local onde ocorreu a suspeita
(ex: sala de aula), para providenciar
desinfecção apropriada em todas as
superfícies.

Apresentando
qualquer
sintoma
suspeito
de
Síndrome gripal, deve-se
dirigir
ao
Atendimento
Covid-19, para avaliação do
estado de saúde.

Informar a Vigilância Epidemiológica Municipal sobre o caso
suspeito em um prazo de até 24 horas, no e-mail
vigilanciaepidemiologicabuzios@gmail.com
(vide
modelo
exemplar citado acima) para seguimento de investigações.

Encaminhar o estudante IMEDIATAMENTE ao Atendimento Covid19, onde será avaliado pela equipe e caso enquadre no protocolo
Covid-19, esse recebera um termo de isolamento domiciliar
equivalente há 14 dias (período de transmissão), não entrando no
protocolo, deve solicitar atestado médico com aptidão a retorno
escolar.

Monitorar os estudantes e profissionais de educação que
tiveram possível contato com o caso suspeito, em um prazo de
14 dias (período de quarentena) .

Sensibilizar todos os estudantes e profissionais da escola, para
informar imediatamente a direção da escola, se houver
quaisquer sintomas gripais.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro ser conhecedor da legislação sanitária em vigor e, em especial, dos procedimentos de prevenção à Covid-19. Declaro estar ciente de que a
prestação de declaração falsa configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de sanções penais, sem exclusão das sanções
administrativas e civis cabíveis. Declaro estar ciente da legislação referente ao funcionamento da atividade. Declaro que a atividade a ser exercida
observará com rigor toda a legislação sanitária afeta, sobretudo, os regulamentos técnicos específicos editados pelo órgão sanitário municipal de
Armação dos Búzios. Declaro estar ciente da obrigação de apresentar, a qualquer tempo, toda a documentação exigida para o funcionamento da
atividade e de prestar todas as informações referentes ao funcionamento do estabelecimento para assegurar os controles necessários a serem exercidos
pelo órgão sanitário municipal. Declaro que me responsabilizo por providenciar, a qualquer tempo, todas as adequações necessárias ao perfeito
atendimento das normas sanitárias. Declaro comprometer-me com a preservação das melhores condições higiênico-sanitárias de instalações,
equipamentos, procedimentos e fluxos, notadamente, as boas práticas para o exercício da atividade e a adequada conservação dos produtos utilizados.
Declaro comprometer-me com o exercício da atividade em plena observância aos requisitos indispensáveis à proteção e preservação da saúde individual
e coletiva. Declaro estar ciente de que qualquer ação ou omissão em desacordo com as normas sanitárias, mesmo as de menor risco, frequência ou
impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza administrativa, civil e penal, sem prejuízo de medidas complementares, entre as quais a
cassação do licenciamento sanitário do estabelecimento, a cassação do alvará de funcionamento e outras necessárias à cessação e punição da
irregularidade.

NOME:_________________________________________________________________
ESTABELECIMENTO:_____________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________________
Assinatura:
Data
/_____/______

OBS: PREENCHER E ENVIAR VIA EMAIL (FISABUZIOS@GMAIL.COM)
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