
NOTA TÉCNICA 11/2020/DVISA/SSVS/SS/PJF 

Recomendações frente à pandemia de COVID-

19 em relação a trabalhadores (exceto serviços

de saúde).

Considerando:

A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes;

A Lei Complementar 064, de 24 de julho de 2017, Código Sanitário de Saúde de Juiz de

Fora, inciso X, art. 15;

A situação de pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), os decretos 13.893, de 16 de

março  de  2020,  e  13.894,  de 18  de  março  de  2020;

A deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, no exercício de atribuição que lhe

confere o art. 2º do Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020, e tendo em vista o disposto

na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na Medida Provisória nº 926, de 20 de

março  de  2020,  no  Decreto  Federal  nº  10.282,  de 20  de  março  de  2020,  no  Decreto

Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020, no Decreto NE (Numeração Especial) nº

113,  de 12  de  março  de  2020,  e  no  Decreto  nº  47.891,  de 20  de  março  de  2020;

O  Departamento  de  Vigilância  Sanitária  da  Subsecretaria  de  Vigilância  em  Saúde,

Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora – DVISA/SSVS/SS/PJF estabelece as

principais medidas preventivas para enfrentamento à COVID-19, a serem implantadas nos

diversos estabelecimentos comerciais: 
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• Disponibilizar lavatórios com dispenser de sabonete líquido, papel toalha e frascos,

ou dispenser de álcool gel 70%.

• Orientar os trabalhadores quanto à higienização das estações de trabalho, com uso

de álcool gel 70% ou outras substâncias de desinfecção preconizadas.

• Estabelecer regra de espaçamento de 1,5m entre as estações de trabalho/indivíduos.

• Ventilação do ambiente deve ser abundante e natural. No caso de ser indispensável a

utilização  de  aparelhos  de  ar  condicionado,  verificar  as  medidas  adotadas  para

aumentar  ao máximo o número de troca de ar dos recintos  e  a realização,  com

registro de manutenção corretiva e preventiva.

• Adaptação dos bebedouros para o tipo “jato inclinado”, de modo que somente seja

possível o consumo de água com uso de copo, de preferência descartável. Caso não

seja possível, lacrar o jato destinado ao posicionamento da boca.

• Aferir temperatura dos funcionários no início e final do turno. Se estiver maior ou

igual a 37,5°C, orientá-los a procurar assistência médica.

• Propor  alternativas  de  jornadas  de  trabalho,  como  rodízios  e  home  office  nas

empresas/setores, e reuniões por videoconferência.

• Fornecimento regular e adequado de equipamentos de proteção individuais (EPIs),

de acordo com cada atividade, e treinamento para uso correto destes, comprovados

através de registro.

• Uso obrigatório de máscaras, fornecida pelo empregador, de acordo com a atividade

desenvolvida.

• Intensificar  limpeza  e  desinfecção  dos  ambientes  e  mobiliários,  bem  como

pontos  estratégicos,  como  corrimãos,  elevadores,  maçanetas  e  telefones,  dentre

outros, com solução alcoólica a 70%.

• O funcionário que notificar ao empregador sintomas gripais deverá ser encaminhado
à  medicina  ocupacional,  ou  qualquer  outro  serviço  médico,  para  receber  as
orientações pertinentes, de acordo com o quadro.

• A necessidade de testagem, ou não, bem como o afastamento do trabalho, será
definida pelo  profissional  de  saúde,  e  seu  retorno  deverá  ocorrer mediante
liberação médica.
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• Funcionários que tiverem contato com outros empregados ou clientes sintomáticos
devem manter  sua  rotina  normal  de  trabalho,  seguindo  as  medidas  preventivas,
enquanto  se  mantiverem  assintomáticos,  ou  seguir  as  orientações  médicas,  de
acordo com cada caso.

OBS:  O  fechamento  e  desinfecção  total  do  estabelecimento,  por  empresa
especializada,  ficam  a  critério  do  comerciante,  como  medida complementar de
intensificação à higiene e limpeza, frente à confirmação de caso positivo no  local. 

Ivander Mattos Vieira
Gerente do Departamento de Vigilância Sanitária

Subsecretário de Vigilância em Saúde
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