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NOTA ORIENTATIVA



é o momento perfeito.
Se parece exagerado

já é tarde.
Se parece a hora certa
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Fazer a triagem de sintomáticos respiratórios ainda na entrada, encaminhando casos suspeitos à 
unidade de referência, não permitindo a interação do mesmo com outros pacientes;
Realizar a desinfecção das mãos de todos os pacientes antes de entrar na recepção com álcool 
70%;
Ofertar máscara se for paciente sintomático;
Criar estratégias (anúncios sonoros, cartazes, orientações) para que evitem tocar nas superfícies 
desnecessariamente;
Utilizar barreira de contenção para manter distância segura entre a recepção e o paciente;
Controlar fluxo de pacientes, realizando agendamento de consultas espaçadamente para evitar 
aglomerações; 
Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes conforme fluxo de pessoas;
Em casos que seja impossível o encaminhamento do sintomático respiratório para unidade de 
referência, deverá ser imediatamente lhe entregue máscara e mantido em isolamento até seu 
atendimento;
Notificar casos considerados suspeitos de COVID-19 imediatamente à Vigilância.

Recepção/Triagem



N
O

TA
 O

R
IE

N
TA

TI
V

A

Proibido o uso de ventiladores;
Disponibilizar álcool 70% em gel em todas as mesas, em áreas comuns e onde houver 
necessidade;

Orientar o uso de máscaras para todos os funcionários dentro do estabelecimento;

Controlar o fluxo de funcionários, se possível trabalhar em sistema de rodízio para evitar 
aglomerações;
Manter os ambientes arejados e ventilados;

Evitar aglomerações desnecessárias; 

Interditar bebedouros que possibilitem a contaminação da torneira com a boca ou mãos;

Realizar higiene de superfície de computadores, mesas, entre outros após o uso;

Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes de acordo com o fluxo de pessoas;

Intensificar treinamentos que possam ser pertinentes à atual situação (uso correto de EPI, limpeza 
e desinfecção de equipamentos e superfícies).

Trabalhar a conscientização dos colaboradores e instituir a etiqueta respiratória na empresa 
(cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar);

Em caso de algum funcionário apresentar sintomas gripais, ou mais especificamente tosse, febre 
ou falta de ar, proceder o afastamento imediato e encaminhar para atendimento médico;

Manter pelo menos 1,5 metro de distância de outras pessoas. O Ministério da Saúde recomenda 2 
metros de distância;

Não compartilhar utensílios (copos, talheres, etc);

Não permanecer mais de 3 (três) pessoas dentro da mesma sala ou copa;

Funcionários
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O profissional responsável pela limpeza deverá utilizar todos os EPIs (máscara, luvas de borracha 
próprias para limpeza, óculos de proteção, gorro, bota de borracha ou sapato fechado e 
impermeável e avental);
Utilizar somente produtos saneantes padronizados para uso em Serviços de Saúde, na 
concentração e tempo recomendados pelo fabricante;

Também não devem ser usados adornos (relógios, pulseiras, anéis, brincos, colares, piercings e 
outros);

Desinfetar com álcool 70% todas as superfícies tocadas com frequência: maçanetas, interruptores, 
janelas, telefones, teclados dos computadores, controles remotos, elevadores e outros;

Os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente. Por exemplo, panos utilizados em 
banheiros não devem ser utilizados em outros locais e devem estar sempre limpos e alvejados;

* Observação: Encaminhar à Vigilância em Saúde o PGRSS atualizado para o COVID. 

Recomenda-se a varredura úmida com mops ou panos de limpeza, para evitar a dispersão de 
microrganismos veiculados pelas partículas de pó;

Durante a limpeza e desinfecção dos ambientes os profissionais devem manter cabelos presos, 
unhas curtas, limpas, sem esmalte e sem unhas postiças.

Limpeza



OBRIGADO!
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