PROTOCOLO DE PREVENÇÃO
À COVID -19
NO AMBIENTE DE TRABALHO

Assessoria de Comunicação PGE

APRESENTAÇÃO
OMS
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da
Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), passava a constituir uma pandemia,
dada a rápida velocidade de disseminação da doença em um curto espaço de tempo.
Em âmbito nacional, a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, declarou situação de
emergência de saúde pública de importância internacional, seguida pelo Decreto Estadual n°
40.560, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência na saúde pública do
Estado de Sergipe, com a adoção de medidas para enfrentamento da crise sanitária da
Covid-19.
Diante desse cenário, é essencial adotar medidas de prevenção, como o distanciamento
físico, a higienização frequente das mãos e o uso de máscara de proteção, de forma a promover
um ambiente de trabalho o mais seguro possível para os servidores, empregados, colaboradores
e visitantes da Procuradoria Geral do Estado de Sergipe.
Este Protocolo Sanitário tem como objetivo, portanto, orientar sobre a adoção de medidas
preventivas e protetivas mínimas, capazes de atenuar a transmissão da Covid-19 nos ambientes
laborais deste órgão, por ocasião do retorno integral ao trabalho presencial, conforme diretrizes
da Portaria PGE n° 1861/2021.
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Quais são os sintomas da Covid-19?
O que é o coronavírus?
O coronavírus é uma família de vírus comuns em
diferentes espécies de animais, incluindo camelos,
gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus
que infectam animais podem infectar pessoas. No
entanto, em dezembro de 2019, houve a transmissão
de um novo coronavírus (SARS-CoV-2) para seres
humanos, o qual foi identificado em Wuhan, na
China, dando origem à doença respiratória Covid-19.
Como é transmitida a Covid-19?

A Covid-19 apresenta um espectro clínico que
pode variar de infecções assintomáticas a quadros
graves. Nos casos sintomáticos, os sintomas são
principalmente respiratórios, semelhantes a um
resfriado, sendo os mais comuns:

Tosse

A transmissão pode ocorrer por meio do contato
direto, indireto (através de superfícies ou objetos
contaminados) ou próximo (na faixa de um metro),
com pessoas infectadas, através de saliva, secreções
ou gotículas respiratórias, que são expelidas ao tossir,
espirrar ou falar. A contaminação ocorre quando
essas gotículas infecciosas entram em contato
com boca, nariz ou olhos de outra pessoa.

Febre
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Perda
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Náuseas,
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GRUPO DE RISCO

Indivíduos que se enquadram
nesta categoria possuem maiores
chances de desenvolver o quadro
grave da Covid-19.
Por isso, demandam cuidados
redobrados nas medidas de
prevenção.

SÃO FATORES DE RISCO:
Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
Doença pulmonar crônica ou asma de moderada a grave
Imunossupressão (câncer, HIV+, transplantados, doenças imunológicas,
em uso prolongado de corticoides e outros medicamentos
imunossupressores)
Doenças cardíacas
Insuficiência renal
Doenças hepáticas
Diabetes mellitus e hipertensão arterial não controladas
Obesidade grave (IMC>40kg/m²)
Tabagismo crônico
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TRABALHO REMOTO
Será ofertado exclusivamente aos integrantes do grupo de risco
A chefia respectiva deverá informar à Secretaria Geral (SEG) os funcionários que desempenharão
suas atribuições em trabalho remoto
A comprovação de caracterização de grupo de risco ocorrerá mediante laudo médico atual, que
indique a impossibilidade de labor presencial, além de declaração pessoal de responsabilidade do
servidor¹, que devem ser encaminhados à Coordenadoria de Pessoal (COPES)
Quando insuficientes as informações prestadas pelo servidor à
averiguação de seu enquadramento no grupo de risco, deverá a
COPES, em conjunto com a Corregedoria Geral (CGE), encaminhá-lo à
Perícia Médica Oficial do Estado
Adotado o trabalho remoto, será elaborado, em comum acordo com a
chefia imediata, plano de trabalho individual, devendo ser observadas
as orientações previstas no Item 6.9 do Anexo I, da Portaria PGE
nº 1861/2021

¹ Na forma do Apêndice I da Portaria PGE nº 1861/2021
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RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL PARA GRUPO DE RISCO
A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço, os funcionários em trabalho remoto
poderão ser solicitados a retornar ao trabalho presencial, desde que a chefia imediata justifique a
medida como indispensável.
Nesse caso, a SEG deverá providenciar, além dos meios já disponíveis:

O fornecimento de máscara facial profissional ou equivalente (face-shield),
além de luvas descartáveis;
Priorização da fixação do colaborador em ambientes que tenham o menor
contato com público externo, adotando-se, quando possível, a instalação de
divisórias acrílicas ou similares.
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RECOMENDAÇÕES BÁSICAS

Usar constantemente máscara de proteção facial, em todo o ambiente de trabalho,
protegendo boca e nariz
Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, higienizá-las com
álcool a 70%
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência
Não compartilhar instrumentos de uso pessoal (ex: aparelho celular, telefone fixo, computador).
Caso seja necessário, deverá higienizá-los antes e após o uso com álcool a 70%
Utilizar copos reutilizáveis próprios ou descartáveis, evitando-se o uso de copos de vidro e
xícaras compartilhados
Não retirar a máscara para tossir ou espirrar. Nesses casos, cobrir nariz e boca com cotovelo
flexionado ou com lenço de papel. Caso a máscara fique úmida, trocá-la imediatamente
Evitar nos tocar olhos, nariz e boca
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PROTOCOLO DE ENTRADA
Uso obrigatório de máscara de proteção facial para entrada e permanência nas dependências da PGE
Aferição da temperatura corporal, por meio de medidores de temperatura sem contato, em
todos os Procuradores, Servidores, Empregados, Terceirizados, Colaboradores e Visitantes, no
ato de acesso às dependências ao prédio
Na triagem de temperatura, evitar aglomerações e filas com proximidade inferior a 01 metro
entre os indivíduos, respeitando-se as marcações de distanciamento realizadas no chão e/ou
as barreiras físicas para demarcação do espaço
Detectada temperatura corporal igual ou superior a 37,5°C, a pessoa será orientada a permanecer em
área sombreada, por no mínimo 10 minutos, para nova aferição
Caso na segunda aferição a pessoa apresente temperatura acima de 37,5°C ou quaisquer
outros sinais ou sintomas gripais, não deve ingressar na PGE, sendo orientada a procurar serviço
de saúde para atendimento. Nessas hipóteses, deverá preencher o “Questionário de acesso à
PGE”², que será enviado à chefia imediata, para conhecimento e adoção das providências
eventualmente necessárias

¹ Na forma do Apêndice I da Portaria PGE nº 1861/2021
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COMO LAVAR AS MÃOS
A higiene das mãos é uma das estratégias mais importantes para a prevenção da disseminação da Covid-19.
Por isso, é recomendado lavar as mãos com frequência, com água e sabão, conforme orientações abaixo:

MOLHE AS MÃOS

NO DORSO DA MÃO

ENSABOE

ESPALHE BEM O SABÃO

NAS PONTAS DOS DEDOS
PARA HIGIENIZAR AS UNHAS

NOS PULSOS

ENXAGUE

NOS POLEGARES

PASSE ENTRE OS DEDOS

PASSE A PONTA DOS DEDOS
NA PALMA DAS MÃOS

SEQUE E FECHE A TORNEIRA
COM PAPEL TOALHA
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COMO UTILIZAR A MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL
Higienizar as mãos antes de colocar a máscara
Inspecionar a máscara para verificar se há rasgos ou furos e não utilizá-la se
estiver danificada
Colocar e retirar a máscara tocando na extremidade ou no elástico
Cobrir a boca e o nariz
Não remover a máscara para falar
Trocar a máscara a cada 2 a 4 horas ou sempre que estiver úmida ou suja
Não deixar o acessório em cima da mesa ou de outros locais
Evitar tocar na máscara durante o uso. Havendo contato, higienizar
imediatamente as mãos
Não guardar a máscara ao redor do braço ou pulso nem puxá-la para baixo
para descansar em volta do queixo ou pescoço
Após o uso, colocar a máscara em um saco plástico com fecho, onde
possa ficar armazenada até que seja lavada e limpa
Não reutilizar máscaras descartáveis, devendo descartá-la imediatamente
após serem removidas
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DISTANCIAMENTO FÍSICO

AMBIENTES VENTILADOS

Manter distância física mínima de 01 metro entre as pessoas,
em todos os ambientes da PGE

Manter o ambiente de trabalho arejado, deixando,
sempre que possível, janelas e portas abertas
para melhorar a circulação natural do ar e diminuir o
risco de disseminação do coronavírus

Evitar circular sem necessidade pelas áreas comuns ou fora
de seus ambientes específicos de trabalho
Posicionar-se nas marcações de distanciamento realizadas
no chão, quando houver (ex: fila de aferição de temperatura, elevadores)

Em caso de ambiente climatizado, realizar
manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado
e evitar a recirculação de ar

Evitar situações de aglomeração, como almoços coletivos,
reuniões informais, conversas nos corredores, cantinas e
banheiros
Dar preferência ao uso das escadas, salvo as pessoas com
mobilidade reduzida
Observar os novos limites de capacidade máxima de pessoas
para determinados ambientes (ex: elevador, escadas)
Priorizar reuniões em formato virtual, limitando as reuniões
e os eventos presenciais às situações essenciais
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HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E DE SUPERFÍCIES
Reforçar os procedimentos de limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, devidamente
aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes, superfícies, equipamentos e sanitários,
minimamente antes do início e ao término das atividades
Aumentar a frequência da limpeza e desinfecção das áreas comuns e de grande circulação
de pessoas durante o período de funcionamento, a exemplo dos banheiros, com controle
do registro da realização dos procedimentos nos horários pré-definidos
Conferir atenção especial às superfícies de contato frequente, como corrimões, maçanetas,
interruptores, mesas, bancadas, teclados, mouses, telefones, scanners, impressoras, puxadores
de gavetas, cadeira e encostos, dentre outros
Priorizar a limpeza e a desinfecção imediata do ambiente laboral no qual foi identificado
caso confirmado, antes do retorno dos demais funcionários ao local

Recomenda-se que Procuradores, Servidores, Terceirizados e Colaboradores
auxiliem na manutenção da limpeza dos ambientes e superfícies,
realizando a higienização diária da sua estação de trabalho com
solução alcoólica 70% ou outros produtos desinfetantes, disponibilizados
pela Secretaria Geral.
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UTILIZAÇÃO DA CANTINA E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Por se tratarem de ambientes críticos para a transmissão do coronavírus, em que as pessoas
ficam sem máscaras e compartilham objetos de uso coletivo, necessário observar as
seguintes recomendações:
Higienizar as mãos antes e após as refeições
Respeitar as marcações de distanciamento nas mesas e cadeiras
Apenas retirar a máscara quando for comer
Não compartilhar talher, copo ou refeição
Permanecer o menor tempo possível no ambiente
Evitar formação de grupos e conversas
Evitar mexer no cabelo e tocar no rosto durante a realização das refeições
Higienizar previamente qualquer item que for colocado na geladeira com álcool a 70%

álcool
em gel

70%
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MEDIDAS EM RELAÇÃO A CASOS SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE COVID-19
Todos os funcionários devem comunicar à chefia imediata, por qualquer meio, sobre o enquadramento
como caso suspeito¹ ou contato próximo com caso confirmado², bem como a situação de confirmação ou
descarte do caso
Aqueles que se enquadrarem como casos confirmados de Covid-19 devem apresentar atestado ou laudo
médico à COPES
A chefia imediata deve acompanhar as situações que impliquem em isolamento ou afastamento e,
quando for o caso:
a) orientar a procurar serviço de saúde para atendimento
b) orientar sobre os procedimentos de afastamento por motivo de saúde, com envio do atestado em formato digital
c) conceder trabalho remoto temporário, apenas para o período de isolamento recomendado
AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE SAÚDE
O atestado de afastamento poderá ser, excepcionalmente, recebido em formato digital. Nesse caso, deverá ser
encaminhado no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão
O atestado de afastamento original deverá ser apresentado pelo funcionário no momento da perícia oficial
ou quando solicitado pela COPES
³ Encaminhamento à chefia imediata de autodeclaração na forma do Apêndice II da Portaria PGE n° 1861/2021
Encaminhamento à chefia imediata de autodeclaração na forma do Apêndice III da Portaria PGE n°1861//2021
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