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PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO

NÚMERO MEDIDA AÇÕES

01
Observação dos Protocolos de segurança já 
estabelecidos

Utilização obrigatória de máscara;
Higienização frequente das mãos e utilização de álcool gel;
Manter o distanciamento adequado;
Não compartilhar itens de uso pessoal, como talheres e toalhas;
Priorizar agendamentos de horários de atendimento para evitar aglomerações
e para distribuir o fluxo de pessoas;
Reforçar os cuidados individuais com a higienização da mesa ou estação de
trabalho.

02
Desinfecção do Centro Administrativo e 
demais repartições públicas

Nas áreas de uso comum:  periodicamente,  a  partir  das  19h,  será  feita  a
desinfecção dos  corredores,  escadas,  banheiros,  copas,  auditório,  salas  de
treinamento e dos motoristas, recepção geral e das Secretarias da Habitação,
Urbanismo,  Receita  e  da  Biometria  Médica,  Gabinete  do  Prefeito  e  Salão
Nobre. Os responsáveis por estes locais devem deixar as portas abertas;
Em  todo  o  Centro  Administrativo:  semanalmente,  será  realizada  a
desinfecção dos pisos e cadeiras de todas as salas. As portas devem ficar
abertas. Papéis e outros objetos devem ser retirados de cima das mesas. O
SESMT  acompanhará  a  realização  do  serviço.  Obs.:  cada  servidor  é
responsável pela higienização de sua mesa ou estação de trabalho.

03 Intensificação dos procedimentos de limpeza
Utilização de tapetes sanitizantes nas entradas dos prédios;
Reforço dos procedimentos de limpeza: será adicionado quaternário de amônio
na higienização diária, incluindo a limpeza de maçanetas, corrimões e móveis.

04 Restrição do uso de elevadores

Evitar  a  utilização  dos  elevadores,  restringindo  o  uso  para  servidores  e
contribuintes com locomoção reduzida;
Quando necessário a utilização dos elevadores, observar o limite máximo de
duas pessoas por vez;
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Limpeza dos elevadores com álcool 70% a cada 1 hora.

05
Intensificação das medidas de segurança na 
utilização dos veículos oficiais

Utilização obrigatória de máscara;
Utilização de álcool gel, pelo condutor e passageiros, antes de entrar e após
sair do veículo.
Desinfecção dos veículos oficiais – semanalmente. 

06 Propiciar a ventilação natural
Deixar os locais de trabalhos com portas e janelas abertas, quando possível,
propiciando a circulação do ar;
Deixar, quando possível, as portas abertas dos banheiros.

07 Aferição da temperatura corporal

Aferir a temperatura corporal na entrada do Centro Administrativo;
Em caso de alteração da temperatura, acima de 37,8°C, o servidor não poderá
ingressar  ao  local  de  trabalho  e  será  orientado  sobre  os  procedimentos  a
serem adotados.

08
Afastar servidores com sintomas de 
síndromes gripais

O  servidor  com  sintomas  gripais  deve  se  afastar,  procurando  atendimento
médico (UBS de referência ou plano de saúde) e encaminhar atestado médico
para  Biometria  (conforme  Art.3º  do  Decreto  20.824),  para  validação  do
afastamento.

09
Servidores diagnosticados com Covid-19 e 
servidores contatantes 

Servidor  que  testar  positivo  para  a  Covid-19  deve  se  afastar,  procurando
atendimento médico (UBS de referência ou plano de saúde)  e encaminhar,
obrigatoriamente, cópia do teste e atestado médico para Biometria (conforme
Art.3º do Decreto 20.824) para validação do afastamento.

Em  caso  positivo  para  Covid-19,  os  servidores  contatantes  (que  tiveram
contato com a pessoa doente) devem:

Servidor contatante domiciliar:  o servidor que residir no mesmo local com
uma pessoa que testar positivo para a Covid-19 deve se afastar e encaminhar
atestado de isolamento domiciliar à Biometria para validação do afastamento,
independente de estar sintomático ou assintomático. 
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Servidor  contatante  laboral: deverá  ser  afastado  da  atividade  laboral
presencial.  Os  servidores  afastados  considerados  casos  suspeitos  poderão
retornar às suas atividades laborais presenciais se:

1.  Exame  laboratorial  testar  negativo  para  Covid-19,  de  acordo  com  as
orientações do Ministério da Saúde; 

2. Estiverem assintomáticos por mais de 72 horas; e

3. Por indicação da Biometria Médica/SESMT;

Serviços essenciais: Os servidores que pertencem aos grupos de trabalho
caracterizados  como  serviços  essenciais  obedecerão  aos  procedimentos
estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde. 

10 Realização de testes para Covid-19

Em caso de servidor diagnosticado com Covid-19, deverão ser adotados os
seguintes procedimentos:

1.  O servidor  com diagnóstico  confirmado para  Covid-19  e  a  secretaria  de
origem  deverão  encaminhar  à  Biometria  Médica/SESMT  as  informações
necessárias para registro e procedimentos.
2. A secretaria deverá encaminhar também a relação de servidores contatantes
(servidores  que  tiveram contato  com o  servidor  diagnosticado),  informando
detalhes referentes a forma de contato entre os servidores.
2.1 O contatante será caracterizado quando:
a) tiver contato durante mais de quinze minutos a menos de dois metros de
distância sem uso de máscara;

b) compartilhar os mesmos instrumentos de trabalho.

3.  Após  análise,  avaliação/autorização  do  SESMT/  Biometria  Médica,  o
servidor  será  encaminhado  para  realizar  o  teste  para  Covid-19  junto  ao
laboratório credenciado. 
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11 Cuidados nos refeitórios

Utilização  obrigatória  de  máscara,  podendo  ser  retirada  apenas  durante  a
realização  da  refeição  pelo  servidor,  em  local  apropriado,  devendo  ser
recolocada em seguida.

Deverá ser observado o distanciamento adequado (2 metros) entre as pessoas
durante a realização das refeições. 

As bancadas do refeitório deverão ser higienizadas com álcool 70% ao término
de cada refeição. 

* Servidor contatante assintomático: a avaliação e liberação para afastamento e/ou realização de teste para Covid-19 será feita somente após a confirmação da

entrega/comunicação à Biometria Médica do resultado positivo do servidor de referência no setor de trabalho. 
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