
MEDIDAS
PREVENTIVAS

PRIMORDIAIS PARA
AMBIENTES DE

TRABALHO EM GERAL

A nossa universidade.

SESMT
Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho



 

Lavar as mãos frequentemente, usando água e
sabonete líquido ou fricção das mãos com
álcool gel 70%;

Ao tossir ou espirrar, cubra o rosto com o
antebraço ou lenço descartável e lave as
mãos em seguida;

Manter os ambientes de trabalho ventilados

Manter o distanciamento mínimo de 1,50
metros entre os espaços de trabalho;

Não permitir aglomerações nos setores;

Retirar o maior número possível de cadeiras de
espera de dentro das salas; 

Se em algum setor houver necessidade de fila,
fazer a marcação com espaçamento de 2
metros entre cada pessoa;

Realizar eventos, palestras, workshops,
treinamentos utilizando plataformas virtuais
(Skype, hangouts, EAD etc.;

Se possível, utilizar o viva voz do telefone,
evitando contato com do telefone com a
boca; 

Não tocar boca, nariz, olhos sem antes
higienizar as mãos com água e sabão; 

Não compartilhar objetos pessoais, dentre
eles: copos, canudos, talheres, alimentos,
maquiagem, canetas, celulares; 

Não retornar ao trabalho em casos de sintomas
gripais e acionar o SOS Unesc COVID-19 para
orientações - Canal de comunicação online para
esclarecimento de dúvidas e orientações: 

 

     (48) 99183-8663;



Não colocar a boca na saída ejetora de água;
Equipe de limpeza deverá realizar a
frequentemente a desinfecção do equipamento
com álcool 70%;
Disponibilizar copos descartáveis junto ao
bebedouro ou solicitar que os funcionários
tragam copos/garrafas de casa para uso
individual

Disponibilizar álcool gel 70% nos veículos; 
Realiza a higienização no interior dos veículos com pano seco e álcool gel
70% durante 20 segundos, principalmente no volante, maçanetas, painel de
controle, marcha, dentre outros; 
 Solicitar a limpeza do equipamento de ar-condicionado dos veículos;

Evitar usar adornos (brincos, pulseiras,
correntes); 
Recomenda-se prender os cabelos; 
Usar calçados fechados e roupas compridas,
para minimizar áreas de exposição da pele;
Não usar maquiagem e barba

Não colocar a boca na saída ejetora de água;

WE  CAN  ALL  MAKE  A  CHANGELIMPEZA DOS VEÍCULOS

ORIENTAÇÕES VESTIMENTAS

UTILIZAÇÃO DE BEBEDOUROS

;

 



Avaliar com gestores e supervisores a possibilidade de
flexibilização dos horários de refeições, evitando
aglomeração de pessoas nas cantinas/refeitórios;  
Fazer o espaçamento das cadeiras nos refeitórios,
evitando que as pessoas não permaneçam   muito perto
durante as refeições;
Disponibilizar  álcool gel 70% na entrada das
cantinas/refeitórios;

Realizar a desinfecção das mesas, cadeiras, máquinas,
equipamentos, ferramentas, dentre eles
computadores, impressores, telefone, friccionando com
pano seco e limpo com álcool 70% por 20 segundos; 
Intensi ficar  a limpeza de maçanetas, torneiras, porta
papel toalha;

CANTINAS/REFEITÓRIOS

ORIENTAÇÕES EQUIPE DE LIMPEZA



Máscaras N95 ou PFF2, luvas, avental, gorro descartável,
óculos de proteção; 
Protocolo para colocação de EPI´s: Higienização das
mãos – Avental – Máscara PFF2 -  Óculos de proteção -
Gorro - Higienização das mãos – Luvas; 
Protocolo para retirada de EPI´s: Luvas - Higienização
das mãos – Avental   - Higienização das mãos – Gorro -
Óculos de proteção - Máscara PFF2 -   Higienização das
mãos;

EPI´S NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO
DE CASOS SUSPEITOS DE SÍNDROME
GRIPAL



 
Colocar a máscara na palma e
deixar os elásticos caídos
livremente;
Adaptar a máscara a face;
Coloque o elástico superior por trás
da cabeça;
Coloque o elástico inferior ao redor
do pescoço, abaixo da orelha;
 Ajustar a pinça nasal realize o teste
de inspiração e expiração para
ajustar vazamentos.

    ORIENTAÇÕES
    PARA COLOCAR A MÁSCARA
 

As luvas de procedimento devem ser usadas pelos
profissionais de saúde sempre que tiver risco de exposição
a material biológico e em pacientes que estão em
precaução de contato;     
 As luvas devem ser colocadas imediatamente antes da
assistência ao paciente e após a higienização das mãos,
devendo ser removidas logo após a assistência ao paciente
e descartadas como resíduo infectante;       
Deve-se realizar a higiene das mãos após a retirada da
luva;  
Não tocar desnecessariamente em superfícies e materiais
(telefones, maçanetas, portas e outros), enquanto estiver
com luvas;     
As luvas são descartáveis e nunca devem ser
reutilizadas;   
Lembre-se que o uso de luvas não substitui a higienização
das mãos;     
Técnica para retirada das luvas: retire as luvas puxando a
primeira pelo lado externo do punho com os dedos da mão
oposta; segure a luva removida com a outra mão enluvada;
toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo
indicador oposto (sem luvas) e retire a outra luva;

ORIENTAÇÕES
PARA COLOCAR AS LUVAS 

       

Os óculos de proteção ou os protetores faciais, que cubram a frente e os lados do rosto, devem
ser de uso exclusivo do profissional e utilizados quando houver risco de exposição do profissional
a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. 
Após o seu uso, realizar limpeza com água e sabão e posterior desinfecção com álcool líquido
70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante.

   ORIENTAÇÕES PARA USO DOS ÓCULOS







 Máscaras N95 ou PFF2, luvas, avental, gorro descartável, óculos de proteção; 
 Máscaras cirúrgicas; 
 Álcool Gel 70% 
 Papel Toalha; 
 Sabonete líquido;
Materiais de uso em atendimentos: estetoscópio, oxímetro, esfigmomanômetro,
termômetro (se possível, usar termômetro digital sem contato com selo do INMETRO e
registro da ANVISA);
 Higienizar todos os materiais de atendimento com álcool 70% após cada uso;

MATERIAS NECESSÁRIOS 




