
 

Protocolo para organização do trabalho presencial seguro em tempos de COVID-19 no 

IFSULDEMINAS 

 

Em atendimento ao COMUNICADO Nº 01/2020/ME e com o objetivo de prevenir a transmissão              

do novo Coronavírus, o IFSULDEMINAS recomenda-se a observância das seguintes medidas: 

 

MEDIDAS QUE DEVEM SER ADOTADAS INDIVIDUALMENTE POR TODOS OS         

SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS 

a. Utilizar obrigatoriamente máscara durante todo o período de trabalho;  

b. Manter todos os ambientes ventilados com portas e janelas abertas e com circulação             

de ar; 

c. Higienizar frequentemente as mãos; 

d. Utilizar álcool em gel 70% nas mãos a cada atendimento/manipulação de documentos; 

e. Adotar um comportamento cordial no ambiente de trabalho porém, sem contatos           

físicos;  

f. Aplicar a etiqueta respiratória (cobrir ao tossir ou espirrar, nariz e boca, com lenço de               

papel ou parte interna do braço e nunca com as mãos). 

g. Evitar tocar olhos, nariz e boca; 

h. Manter a distância mínima de 2 metros de uma pessoa para outra; 

i. Evitar circulação desnecessária, diminuir a movimentação e o deslocamento para          

outros setores; 

j. Higienizar com frequência computador, teclado, mouse, telefone, grampeador, caneta,         

celular e outros objetos de uso pessoal (a contaminação de superfícies é uma das              

principais formas de transmissão da COVID-19); 

k. Evitar o uso de ar condicionado; 

l. Utilizar copos/garrafas de uso pessoal e individual, os quais devem ser higienizados            

com água e detergente, no mínimo uma vez por dia; 

m. Higienizar as mãos antes de entrar no veículo oficial e usar obrigatoriamente máscara             
durante todo o trajeto do deslocamento; 

n. Comunicar a chefia imediata, se apresentar qualquer sinal ou sintoma gripal,           

formalizando o processo no SUAP, devendo ficar ausente das atividades presenciais           

por 14 dias, de acordo com a Portaria n° 493/2020 do IFSULDEMINAS; 

o. Evitar, caso esteja doente, contato físico com outras pessoas, não comparecer ao            

trabalho e permanecer em isolamento domiciliar; 

 

  

 



 
   

MEDIDAS QUE DEVEM SER ADOTADAS NA REITORIA 

a. Disponibilizar álcool em gel 70% na sala da recepção e dos setores, e orientar os               

servidores e visitantes para a sua utilização; 

b. Disponibilizar nos sanitários para lavagem das mãos sabonete líquido, toalhas de papel            

descartáveis, álcool em gel 70% e lixeiras dotadas de tampas de acionamento pelo             

pedal; 

c. Realizar a desinfecção das portas, balcões, sofás, mesas, cadeiras, maçanetas,          

torneiras, pias, válvulas de descarga e assentos dos vasos friccionando com pano seco             

e limpo embebido com álcool líquido 70%, no início e no final de cada turno; 

d. Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, hipoclorito de sódio ou produto              

próprio para limpeza com ação desinfetante e/ou germicida; 

e. Realizar desinfecção dos bebedouros com álcool líquido 70% com frequência; 

f. Disponibilizar copos descartáveis junto ao bebedouro para visitantes/público externo; 

g. Organizar, na área de vivência, as mesas de forma que mantenha distância mínima de              

2 (dois) metros umas das outras; 

h. Priorizar reuniões por meio de webconferência; 

i. Intensificar a higienização dos veículos oficiais e disponibilizar álcool em gel 70%, e             
orientar seus usuários para a sua utilização; 

j. Realizar a desinfecção interna dos veículos com pano seco e limpo embebido em             
álcool líquido 70% (volantes, maçanetas, câmbio, etc) no momento da saída e no final              
de cada viagem, nas hipóteses indispensáveis de utilização de veículos oficiais,           
devidamente justificadas e imprescindíveis às atividades do IFSULDEMINAS; 

k. Estabelecer um motorista para cada veículo, respeitando as demais normas vigentes,           
para as ações de entrega de insumos (álcool em gel, máscaras, escudos faciais, etc.)              
destinados ao combate da COVID-19; 

l. Suspender todas as viagens coletivas ou qualquer viagem com mais de 2 pessoas por              
veículo, incluindo o motorista. 

 

PROCEDIMENTO A SER ADOTADO DIANTE DE UM SERVIDOR COM CASO CONFIRMADO           

DE COVID-19 

a. O servidor com diagnóstico confirmado de COVID-19, quando assintomático deve: 

1. Ser imediatamente isolado por 14 dias a contar da data do exame; 

2. Ser encaminhado para isolamento domiciliar; 

3. Entrar em contato com a Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor para             

receber orientações sobre quando entrar em contato com o sistema de saúde; 

4. Cumprir orientação sobre medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar           

para prevenção da contaminação a outras pessoas. 

 
b. O servidor com diagnóstico confirmado de COVID-19, quando apresentar sintomas, deve: 

1. Ser imediatamente isolado; 

2. Procurar o posto de saúde mais próximo; 

 



 
   

3. Cumprir todas as orientações recebidas, caso o Sistema de Saúde o encaminhe para             

isolamento domiciliar. 

 

c. Todas as pessoas que tiveram contato prolongado (acima de 2 horas) e próximo (menos de                

2 metros) com o servidor com COVID-19 confirmado devem: 

1. Ser colocados em quarentena de 14 dias; 

2. Receber orientações sobre medidas de desinfecção e isolamento domiciliar; 

3. Procurar, imediatamente, avaliação médica, nos serviços de referência em caso de           

desenvolvimento de sintomas. 

  

d. O local de trabalho do servidor com caso confirmado da COVID-19 e das pessoas que                

tiveram contato próximo e prolongado deve ser desinfetados: 

1. Realizar a desinfecção de todos os equipamento e objetos utilizados pelas pessoas            

isoladas friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool líquido 70%, pois o              

vírus pode permanecer durante dias em algumas superfícies; 

2. Realizar a limpeza do piso com água e sabão, hipoclorito de sódio ou produto próprio               

para limpeza com ação desinfetante e/ou germicida. 

 

e. Todos os ambientes utilizados pelos servidores afastados, com caso confirmado da            

COVID-19 deverão ser desinfectados, seguindo as recomendações vigentes adotadas pelos          

órgãos competentes. 

 

 


