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Agenda de proteção 

A covid19 – o que é ? 
Protocolo de proteção 
§  em casa 
§  em ambientes de trabalho   

§  reuniões 
§  viagens 
§  monitoramento de equipes  
§  no escritório 

§  Distanciamento social 
§  Limpeza e desinfecção 
§  Higiene dos funcionários 
§  Clientes e fornecedores 
§  Comunicação 
§  Retorno às atividades 

§  Procedimentos 
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A COVID19 – o que é ? 

O que é COVID-19 
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de 
infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem 
requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem 
necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório). 
O que é o coronavírus? 
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto 
em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). 
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi 
descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. 
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais 
propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o 
alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. 
Quais são os sintomas 
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais 
comuns: 
• Tosse 
• Febre 
• Coriza 
• Dor de garganta 
• Dificuldade para respirar 

Fonte : Ministério da Saúde | Coronavirus.saúde.gov.br 
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A COVID19 – o que é ? 
Como é transmitido 
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de 
•  Toque do aperto de mão 
•  Gotícoloas de saliva 
•  Espirro 
•  Tosse 
•  Catarro 
•  Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. 
Diagnóstico 
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos: 
• Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, que pode ou não estar presente na hora da 
consulta (podendo ser relatada ao profissional de saúde), acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade 
respiratória, o que é chamado de Síndrome Gripal. 
• Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU pressão persistente no tórax OU saturação de oxigênio menor do 
que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais: 
• De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial 
Respiratório (VSR). 
• Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras coletadas somente após o sétimo dia de início 
dos sintomas. 
O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 
últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi 
possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta. 
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Protocolos de proteção – em  casa 

Detalhamos, nas páginas seguintes, os protocolos recomendados que minimizam os riscos de contaminação do 
COVID19  
Importante esclarecer que o distanciamento social é base para evitemos, com mais segurança, a contaminação. 
À seguir, as orientações básicas para os protocolos a serem seguidos nos vários ambientes que habitamos, 
mas antes, algumas recomendações* para o seu dia-a-dia, em casa. 
•  Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 

70%. 
•  Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 
•  Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 
•  Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. 
•  Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. 
•  Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com 

um sorriso no rosto. 
•  Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 
•  Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 
•  Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 
•  Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em 

casa até melhorar. 
•  Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência. 
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Protocolos de proteção – ambiente de trabalho  

As recomendações no ambiente de trabalho  
 
À seguir, detalhamos os procedimentos para o ambiente de trabalho para as agências de viagens, em 
ambientes de escritório, lojas ou pontos de atendimento em ambientes externos. 
 
Manter o ambiente de trabalho sempre higienizado e desinfetados (superfícies, mesas, objetos, telefones, 
teclado).  
Incentivar que os funcionários lavem as mãos regularmente 
•  Colocar e manter abastecidos recipientes de higienização das mãos   
•  Colocar pôsteres e avisos incentivando a lavagem das mãos  
Promover workshops de segurança e prevenção  
Manter boas condições de higiene respiratória no ambiente de trabalho  
•  Garantir que máscaras faciais ou lenços estejam disponíveis no ambiente de trabalho, assim como lixeiras 

fechadas para o seu descarte.  
•  Comunicar os funcionários que qualquer um que apresente febre ou tosse (mesmo que pouca) fique em 

casa, fazendo acompanhamento 
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Protocolos de proteção – reuniões  

As recomendações no ambiente de trabalho - reuniões  
 
•  Antes de reuniões ou eventos fora do seu ambiente, certificar-se que o local está alinhado aos protocolos mínimos 

de higiene e distanciamento social 
•  Disponibilizar materiais de prevenção como lenços e máscaras  
•  Advertir os participantes de que aqueles que tiverem sintomas de COVID-19 não devem participar do encontro.  
•  Desenvolver um plano caso alguém desenvolva os sintomas durante a reunião ou evento 
•  Ter um local para que a pessoa com sintomas possa ficar isolada  
•  Ter um plano para que a pessoa possa ser transferida a uma unidade de saúde  
•  Ter um plano para caso um dos participantes teste positivo para o COVID-19 durante ou logo após o encontro.  
•  Durante o evento ou reunião o Informar os participantes das medidas planejadas relacionadas à COVID-19  

Encontrar formas descontraídas de cumprimento sem se tocar  
•  Encorajar as pessoas cobrirem espirros tosse usando o cotovelo  
•  Se possível, dispor os assentos com 1 metro de distância entre si  
•  Abrir as janelas  e disponibilizar Álcool Gel  
•  Após o evento ou reunião o Manter os nomes e contatos dos participantes por pelo menos um mês  
•  Se algum participante tiver que isolar-se por testar positivo ou suspeita de COVID19, o organizador deve informar 

os participantes a monitorarem o desenvolvimento de sintomas por 14 dias 
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Protocolos de proteção – viagens  

As recomendações no ambiente de trabalho - viagens 
 
Medidas de prevenção em casos de viagem  
 
Antes da viagem   
Verificar as informações mais atuais sobre o estágio da pandemia no local da viagem. 
Verificar se os parceiros e/ou provedores de serviços estão alinhados aos protocolos de higiene e 
distanciamento social.  
A partir disso calcular os riscos e benefícios da viagem.  
Evitar que funcionários em condição de risco viagem.  
Durante a viagem  
Incentive o funcionário a lavar regularmente as mãos e manter-se sempre a pelo menos 1 metro de distância de 
pessoas que estejam espirrando ou tossindo.  
Garantir que o funcionário possa contactar um local para tratar-se em caso de suspeita de COVID-19.  
Quando retornar da viagem  
Se o funcionário retornar de uma zona onde a pandemia esteja se expandindo, ele deve monitorar os eventuais 
sintomas por 14 dias, verificando a temperatura do corpo 2 vezes ao dia.  
Caso desenvolva febre, mesmo que baixa, ou tosse, mesmo que pouca, deve permanecer em casa, isolado. As 
autoridades sanitárias locais devem ser avisadas. 
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Protocolos de proteção – monitoramento das equipes   

As recomendações no ambiente de trabalho – monitorar as equipes  
 
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, respeitando-se o 
tempo de isolamento (14 dias). 
 
Como agir se funcionário apresentar sintomas:  
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.  
Recomenda-se que o gestor acompanhe de perto este funcionário e caso haja piora dos sintomas, oriente a 
buscar atendimento médico presencial;  
Em caso de realização do teste para Covid-19, o funcionário deve permanecer na residência até que seja 
emitido o resultado do exame ou o parecer médico;  
Orientar o funcionário a reforçar os cuidados de prevenção em casa;  
Realizando ou não o teste, o funcionário só deve retornar ao trabalho quando autorizado por um médico. 
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Protocolos de proteção – monitoramento das equipes   

As recomendações no ambiente de trabalho – no escritório  
 
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. 
Seguir um protocolo para a entrada do colaborador:  
•  Utilizar o Termômetro Digital Infravermelho de Testa para aferir a temperatura dos colaboradores na chegada 

ao ambiente de trabalho;  
•  Se possível, realizar rápida entrevista com profissional de saúde para identificação de possíveis sintomas da 

Covid-19;  
•  Uso obrigatório de máscaras, prezando pela manutenção e higienização a cada uso ou descarte;  
•  Manter uma distância mínima segura entre as pessoas e, onde não for possível utilizar barreira física ou 

protetor mais potente;  
•  Alternar dias de comparecimento entre os funcionários nas equipes;  
•  Considerar jornadas de trabalho menores nos primeiros meses. 
•  Estabelecer procedimentos para colaboradores do grupo de risco 
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Protocolos de proteção – distanciamento social  

As recomendações no ambiente de trabalho – no escritório  
 
Distanciamento social 
Seguir as orientações da OMS sempre que possível.  
•  Revisar layouts e métodos de produção, ajustando-os para atender às necessidades sociais de 

distanciamento – por exemplo, através do uso de barreiras físicas quando possível;  
•  Modificar o layout das salas de descanso e lanchonetes para atender às necessidades sociais de 

distanciamento – por exemplo, através da redução do número de mesas ou cadeiras e de barreiras físicas 
quando possível;  

•  Modificar qualquer serviço de café / cantina / sala de almoço para eliminar pontos de maior aglomeração de 
pessoas;  

•  Colocar sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido para garantir o distanciamento social nos 
ambientes, reforçando a aplicação das medidas de distanciamento social através de sinais, cartazes e 
marcações no chão;  

•  Em um primeiro momento, fechar todas as salas de ginástica e os espaços de convivência, se houver; ϖ 
Privilegiar o teletrabalho sempre que possível;  

•  Escalonar, se possível, os horários e intervalos de início e término do turno.  
•  Para forças de trabalho maiores, se possível, estabelecer zonas para separação dos funcionários em grupos 

de trabalho isolados. 
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Protocolos de proteção – distanciamento social 

As recomendações no ambiente de trabalho – no escritório  
 
Distanciamento social 
Seguir as orientações da OMS sempre que possível.  
•  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;  
•   Rastreabilidade: nos ônibus, restaurantes, refeitórios e nas áreas de descanso e office, procurar sentar-se 

sempre em posições fixas para possibilitar a identificação de quem teve contato próximo em caso de 
transmissão;  

•  Rever a lotação de elevadores em prédios comerciais de forma a garantir o distanciamento; 
•  Estabelecer escalonamento de horários de trabalho para minimizar riscos de aglomeração em todos os 

ambientes internos, incluindo áreas sociais como elevadores, escadas, etc...  
•  Em equipes maiores, criar espaços definidos de trabalho para diferentes grupos e evitar contato entre eles, 

para facilitar o mapeamento e dificultar o contágio. 
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Protocolos de proteção – limpeza e desinfecção 

As recomendações no ambiente de trabalho – no escritório 
 
Limpeza e desinfecção 
•  Reforçar a limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como maçanetas de portas, 

braços de cadeiras, telefones e bancadas;  
•  Limpeza e desinfecção pré e pós-turno da estação de trabalho;  
•  Aumento das estações de trabalho e da disponibilização de álcool em gel para as mãos;  
•  Instalação de estações de lavagem das mãos fora do edifício, ou dispensador de álcool em gel, orientando a 

todos que utilizem antes de entrar no prédio;  
•  Manter sempre higienizados, a cada hora, as estações de trabalho, incluindo equipamentos, telefones e 

outros utensílios com álcool em gel (mínimo 70% de álcool) 
•  Não compartilhar o material de trabalho ou qualquer outro objeto 
•  Manter ambientes bem ventilados ou aplicar a limpeza diária do ar condicionado pela contratada; Estabelecer 

requisitos de inventário para EPI / agentes de limpeza e compras;  
•  Coleta e desinfecção de EPI reutilizáveis, como máscaras, luvas, fones de ouvido, etc.;  
•  Protocolo de limpeza e higienização no ambiente do colaborador que testar positivo.  
•  Identificar empresas terceirizadas capazes de realizar limpeza escalonada para além da rotina normal 

(frequência / escopo / método) e o gatilho para quando usar o serviço.  
•  Selecionar um fornecedor de backup para emergências.  
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Protocolos de proteção – limpeza e desinfecção 

As recomendações no ambiente de trabalho – no escritório 
 
Limpeza e desinfecção  
Sanitários 
•  Tenha controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de saúde;  
•  Mantenha as portas dos sanitários prioritariamente abertas para beneficiar a ventilação. 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.  
Orientação de higiene para os funcionários  
•  Não 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.  
Refeitórios  
•  Aumentar o período de funcionamento e distribuir os funcionários em horários de refeição distintos para evitar 

aglomerações;  
•  Utilizar somente um dos lados da mesa, ou alternar os lados, como forma de evitar que as pessoas fiquem 

frente à frente com as demais;  
•  Desincentivar a proximidade entre pessoas durante as refeições, mantendo sempre um lugar vazio entre 

elas; Estimular que funcionários sentem sempre em posições fixas para possibilitar a identificação de quem 
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Protocolos de proteção – limpeza e desinfecção 

As recomendações no ambiente de trabalho – no escritório 
 
Limpeza e desinfecção  
•  Uso de máscaras 
O uso de máscaras deve ser mandatório em todos os ambientes e seguem as seguintes recomendações 
•  Disponibilização de 4 (quatro) máscaras para cada colaborador, cada uma de cor diferente, visando o 

reconhecimento da substituição ao longo do dia e em dias alternados, com o uso de 2 máscaras por dia 
(manhã e tarde). 

•  Lavagem das máscaras 
•  Imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,o% a 2,5%) por 30 minutos 
•  Após o tempo de imersão, lavar a máscara em água corrente e sabão. Totalmente seca ela pode ser 

reutilizada 
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Protocolos de proteção – clientes e fornecedores  

As recomendações no ambiente de trabalho – no escritório 
 
Clientes e fornecedores 
Visitas de clientes e fornecedores nos escritórios devem evitadas ou restritas, sempre com agendamento prévio 
e obedecendo a todos os  protocolos sanitários e de proteção : 
•  Exigência do uso de máscaras 
•  Medição de temperatura antes de acesso ao ambiente 
•  Distanciamento social – recomendado entre 1m e 2m de distância) 
•  Limpeza e desinfecção 
•  Higiene 
Clientes e fornecedores devem, também, conhecer o seu protocolo sanitário 
 
Nos casos em que os colaboradores atuem em postos de atendimento localizados nas 
dependências de terceiros (clientes ou fornecedores), fornecer orientação e materiais de 
proteção e solicitar à esses terceiros que os protocolos mínimos de higiene sejam aplicados 
no ambiente, visando a proteção desses colaboradores. 
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Protocolos de proteção – comunicação  

As recomendações no ambiente de trabalho – no escritório 
 
A informação é uma poderosa arma para combatermos a pandemia da COVDI19. Por isso, a 
comunicação sobre o protocolo sanitário é muito importante. 
•  Colocar pôsteres e avisos incentivando a lavagem das mãos as áreas comuns do ambiente de 

trabalho 
•  Promover workshops de segurança e prevenção para os colaboradores  
•  Instalar comunicação em áreas comuns para evitar aglomerações  
•  Instalar na entrada, comunicação sobre as medidas de distanciamento do estabelecimento  
•  Orientação para evitar contato físico, como aperto de mão e abraços  
•  Instalar quadro com telefones de emergência (SAMU, hospitais mais próximos,) 
•  Orientações sobre o uso de máscaras e higiene pessoal  
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Protocolos de proteção – retorno às atividades 

As recomendações no ambiente de trabalho – retorno às atividades 
 
Recomendações para o retorno às atividades  
•  O retorno às atividades deve acontecer de forma gradual, divididos em ondas 

•  1ª onda – Colaboradores fora do grupo de risco e que usam, preferencialmente, condução própria 
•  2ª onda-  Colaboradores fora do grupo de risco e que usam transporte público 
•  3ª onda – Colaboradores do grupo de risco 

•  Portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, asma e indivíduos com mais de 60 anos 
são os mais propensos às complicações da COVID19 

•  Para os colaboradores que tem filhos em escolas e creches, recomendável garantir o trabalho em ambiente 
home office 

•  Teste rápido para todos os colaboradores 
•  Criação de turnos de trabalho para permitir melhor distanciamento social dentro do ambiente de trabalho. 
•  Estações de trabalho devem obedecer ao distanciamento recomendado (entre 1m e 2m), com uso de 

posições intercaladas 
•  Entrega de kits com máscaras de proteção que serão de uso obrigatório dentro do escritório 
•  Disponibilizar nos ambientes de trabalho, frascos de álcool em gel 
•  Diariamente, gestores deverão, acompanhar a aplicação dos protocolos de proteção 
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Protocolos de proteção – procedimentos 
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Ø  Lavar as mãos 
 
Ø  Colocar a máscara 
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Conclusão 

Esse protocolo foi desenvolvido à partir das orientações 
das mais diversas entidades públicas e privadas e trata 
de recomendações sanitárias mínimas para que as 
pessoas e empresas possam interagir, normalmente, 
minimizando os ricos de contaminação da COVID19. 
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As atividades devem, independentemente 
das medidas preventivas, obedecer, 
rigorosamente, as orientações das 
autoridades de saúde de seu estado ou 
município e sempre atentas as 
recomendações do Ministério da Saúde. 
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Signatárias e contatos:   
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protocolos@abav.com.br  atendimento@braztoa.com.br  

protocolos@abracorp.com.br  
contato@airtkt.com.br  

cliabrasil@cruising.org   
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