
Como manter seu ambiente de trabalho adequado em momentos de 

pandemia da COVID-19 

É importante que as empresas criem planos de contingenciamento para lidar com a pandemia do 

COVID-19.  

Com base nos princípios da razoabilidade e da precaução o empregador define suas regras pra 

contenção dos riscos e análise das situações que ocorrerem na prática.  

Esses planos orientam empresas e trabalhadores a identificarem riscos e determinarem a conduta 

adequada em cada situação. Cada empresa deve adaptar essas orientações para sua realidade local. 

Passo 1 – Estabeleça medidas gerais de prevenção no ambiente de trabalho  

Essas medidas são destinadas a todos os trabalhadores. Listamos abaixo algumas sugestões:  

• Comunique enfaticamente medidas de prevenção de infecção pela COVID-19: 
  

- Lave as mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos, ou use álcool em gel com 
frequência. 

 - Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir, ou use máscara. 

 - Evite aglomerações.  

- Mantenha ambientes bem ventilados.  

- Não compartilhe objetos pessoais.  

 

• Prepare o ambiente para estimular a higiene frequente das mãos dos trabalhadores, clientes e 

visitantes, prioritariamente mediante lavagem com água e sabão.  

• Desestimule o uso de adornos (anéis, relógios, pulseiras) nas mãos e braços dentro e fora do 

trabalho. 

• Desestimule o compartilhamento de objetos que são tocados por mão e boca: celular, computador, 

copo, bebedouro, etc. 

• Estimule a higienização frequente de objetos que precisam ser compartilhados no trabalho como 

ferramentas e equipamentos;  

• Reforce a limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, tipo maçanetas de portas, 

braços de cadeiras, telefones e bancadas. Lembrando que o vírus pode permanecer dias nas 

superfícies dos objetos.  

• Estimule medidas de etiqueta respiratória como cobrir tosses e espirros com os cotovelos. 

• Se necessário estabeleça políticas e práticas de flexibilização do local e do horário de trabalho, por 

exemplo:  

 - Flexibilização de turnos (reduzir uso de transporte coletivo nos horários de pico). 

 - Criação de novos turnos (reduzir contato social na empresa).  

- Home office em dias alternados por equipes (reduzir contato social na empresa). 

 - Home office integral por período determinado. 

  

• Defina se é possível estabelecer políticas e práticas no trabalho com menor aproximação e contato 

humano, por exemplo:  

- Redução de reuniões presenciais e viagens a trabalho.  



- Estímulo de reuniões virtuais mesmo no ambiente da empresa.  

- Restrição de acesso ao público externo.  

- Diferentes turnos de refeição.  

• Aumente o rigor na higienização do local de trabalho, com desinfecção de superfícies de 

equipamentos e mobiliário.  

 

Passo 2 – Desenvolva uma política e procedimentos internos para identificação e isolamento de 

pessoas doentes 

 • Crie um fluxo para rápida identificação e isolamento dos casos suspeitos de Covid-19.  

• Estimule que trabalhadores informem prontamente sua condição de saúde e se auto monitorem 

nesse sentido.  

• Crie procedimentos ágeis para que trabalhadores informem quando estão doentes ou com 

sintomas da Covid-19. 

 • Quando apropriado, empresas devem criar procedimentos para isolamento imediato de casos 

suspeitos e treinar seus trabalhadores para implementar esses procedimentos. 

 • Quando possível, prover máscaras cirúrgicas descartáveis e orientações de como usá-las e 

descarta-las apenas para os casos suspeitos. A medida visa criar uma barreira de contato com as 

secreções respiratórias.  

• Restrinja o número de pessoas com acesso a áreas de isolamento, quando houver; 

 • Proteja os trabalhadores que precisam ter contato prolongado com suspeitos com medidas 

adicionais de engenharia, administrativas, de segurança e de equipamentos de proteção individual.  

• Classificar trabalhadores por perfil de risco (baixo, médio, alto, muito alto) para endereçar medidas 

apropriadas de proteção em cada caso.  

 

Passo 3 – Desenvolva, implemente e comunique proteções e flexibilidades do ambiente de 

trabalho  

• Verifique se a política de licença médica da empresa é flexível o suficiente para atender as 

recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do estado onde está a sua empresa.  

• Converse com seus fornecedores sobre as medidas para proteger trabalhadores terceirizados de 

acordo com a política da sua empresa.  

 • Disponibilize, se possível, meios alternativos digitais para entrega de documentações relativas a 

condições de saúde (atestado, laudos), postergando a apresentação e entrega do documento físico 

original.  

• Avalie a possibilidade de políticas flexíveis para trabalhadores que têm dependentes classificados 

no grupo de risco.  

• Estabeleça mecanismos eficientes e constantes de comunicação. Trabalhadores informados fazem 

melhores escolhas e são menos propensos a absenteísmo.  



• Para empresas que ofertam planos de saúde, assegure que as operadoras de saúde estão 

fornecendo informações necessárias para acesso a serviços de teste e tratamento dos trabalhadores 

e familiares 

 

Práticas de trabalho seguro Equipamentos de proteção individual  

Essas práticas incluem procedimentos para reduzir o tempo, frequência e intensidade de exposição 

ao risco, como:  

• Disponibilizar acesso a material para higiene pessoal e dos equipamentos de trabalho: álcool em 

gel, lavabos, equipamentos pessoais sem necessidade de compartilhamento. 

 • Fixar em vários locais do ambiente laboral lembretes sobre as medidas de higiene e etiqueta 

respiratória.  

• Criar protocolos de higienização sistemática.  

• Uso de máscaras por pessoas com sintomatologia da doença ou casos confirmados, com 

substituição conforme manual do fabricante, visando criar uma barreira contra os respingos 

respiratórios. 

 

Definir recomendações de acordo com o risco de exposição  

Para definir medidas de proteção, cada empresa deve considerar condições de saúde individual, 

exposição a riscos e urgência na execução do trabalho.  

1. Condições individuais:  

a.  Idade: acima de 60 anos. 

 b. Condições de saúde: diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, doenças 

cardiovasculares, pacientes imunossuprimidos. 

 c. Gravidez.  

2. Exposição a riscos  

a. Apresentação de sintomas. 

b. Contato próximo e/ou prolongado com casos suspeitos e confirmados. 

c. Frequência em locais de grande densidade populacional: escolas, universidades, 

transporte público, hospitais, shopping, aeroportos.  

d. Trabalho com visitações a clientes e viagens frequentes.  

e. Viagens internacionais. 

 

Base/Fonte: Guia SESI de prevenção da COVID-19 nas empresas. 

Para baixar o Manual completo acesse:  

file:///C:/Users/ADM-01/Downloads/guia_sesi_de_prevencao_26052020%20(3).pdf 

 

file:///C:/Users/ADM-01/Downloads/guia_sesi_de_prevencao_26052020%20(3).pdf


 


