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APRESENTAÇÃO
O Plano de Convivência do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) trata-se de
um documento construído coletivamente, com representantes das diversas
áreas, a partir das diretrizes de transição do Plano de Contingência para o Plano
de Convivência da Fiocruz em vigor indicadas no Conselho Deliberativo da
Fiocruz de 12 de junho de 2020 e da legislação (federal e estadual) vigente à
cerca da prevenção dos riscos contra a COVID-19, além da consulta a outros
planos de retomada. Este plano tem o objetivo de tratar das orientações para a
gestão do trabalho no IAM, de acordo com as suas especificidades, implementar
diretrizes e orientar para o retorno das atividades para trabalho presencial, de
forma gradual e segura no contexto da pandemia.
Nesta quinta versão, o documento atualiza a fase em que cada área será
enquadrada a partir do dia 15/03/2021, conforme decisão do Conselho
Deliberativo do IAM em reunião realizada em 12/03/2021. Em função da
elevação dos indicadores da pandemia como taxa de ocupação das UTIs no
estado de PE que está em torno de 95%, foi introduzida uma Fase de
Contingência que ajusta o funcionamento em todas as áreas de Pesquisa,
Ensino e Gestão. Outros ajustes foram feitos atualizando situações específicas
como procedimentos de uso do transporte institucional, orientações para casos
de suspeita de Covid-19 e foram mantidas as evoluções da versão 4.
De acordo com a evolução da crise e
em função do caráter dinâmico da pandemia,
além do conhecimento adquirido ao longo do
tempo

e

da

adequação

às

decisões

normativas da Fiocruz e/ou governamentais,
esse documento poderá ser atualizado e
orientações complementares a esse plano
poderão ser divulgadas à comunidade pelos meios institucionais. Neste sentido,
cabe a toda a comunidade estar sempre atenta às atualizações e orientações da
versão do Plano de Convivência em vigor, e o grupo de trabalho permanece
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sempre aberto ao esclarecimento de dúvidas e sugestões através do e-mail
convivencia.covid@cpqam.fiocruz.br.

1. MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA A SAÚDE DOS TRABALHADORES
COLABORADORES E ESTUDANTES NO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES

1.1 Organização do trabalho para retorno gradual das atividades presenciais.
I - Manutenção em trabalho remoto dos profissionais enquadrados nos grupos de
risco, como idosos (acima de 60 anos), portadores de comorbidades, gestantes e
lactantes e trabalhadores com filhos em idade escolar, conforme especificações e
modelos de autodeclaração da IN 109 de 29/10/2020 (Anexo 1).
II- Para os colaboradores em rodízio e trabalho remoto em caráter emergencial o
Plano de Tarefas deve ser elaborado, atualizado mensalmente e incluído no SEI.
III- As atividades presenciais passam a ser definidas pela a capacidade máxima de
cada ambiente de trabalho e pelas necessidades de cada vice diretoria e respectivos
processos de trabalho, os quais deverão ser compatibilizados de acordo com as
orientações previstas no Plano de Convivência com a Covid-19 no IAM vigente;
IV- A capacidade máxima de cada ambiente foi definida e sinalizada de modo a
seguir as regras de distanciamento estabelecidas e de acordo com as condições
físicas e de infraestrutura de cada ambiente;
V- O estabelecimento da capacidade máxima de cada ambiente do IAM seguem os
critérios de área do espaço físico, presença/ausência de ventilação natural, tipo de
sistema de refrigeração, presença/ausência de barreiras físicas entre os postos de
trabalho além do tipo de atividade desenvolvida no ambiente;
VI- A capacidade máxima dos ambientes do IAM poderão ser ajustados a partir de
melhorias na infraestrutura e/ou mudanças das regras de distanciamento.
1.2 Trabalhador com sintomas associados à Covid-19 ou que tenha pessoas
nessa situação no mesmo domicílio
I – Para pacientes sintomáticos permanecer isolado por 10 dias após o início dos
sintomas, mais no mínimo, 3 dias adicionais sem sintomas, inclusive sem febre ou
sintomas respiratórios;
II - Para o caso de assintomáticos com teste RT-PCR para Covid-19 positivo,
permanecer por 10 dias em isolamento;
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III - Deve encaminhar por e-mail a Declaração de Saúde (Anexo III da IN-109/2020
constante no Anexo 1-AUTODECLARAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID19/SINAIS
OU
SINTOMAS
GRIPAIS
para
o
NUST/IAM
(nust.covid@cpqam.fiocruz.br), SRH (srh@cpqam.fiocruz.br) e chefia imediata;
IV- Acessar também o sistema de Saúde do Trabalhador Covid-19, pelo endereço
https://nustcovid19.fiocruz.br, e informar seus dados pessoais e funcionais, além de
seu estado de saúde. As informações cadastradas são de caráter sigiloso e poderão
ser atualizadas constantemente;
V - Agendar o exame de Covid-19 pelo e-mail do
(nust.covid@cpqam.fiocruz.br) ou realizar o exame na rede de saúde;

NUST/IAM

VI- O trabalhador terceirizado deve avisar ao preposto da empresa que lhe informará
os procedimentos a serem seguidos. O preposto deve comunicar ao fiscal do
contrato para que ele comunique ao Nust/IAM, para registro/notificação;
VII- Não será exigido atestado médico aos trabalhadores relacionados à Covid-19.
Caso o servidor deseje, se tiver sido atestado por um médico externo como caso
suspeito ou confirmado de Covid-19, poderá encaminhar o atestado ao Nust/IAM;
VIII- O Nust/IAM não é referência para atendimento de síndrome respiratória/Covid19, mas está à disposição para esclarecimentos, por telefone, nos ramais do
Nust/IAM, no horário de atendimento ou por e-mail;
IX – Adicionalmente, o colaborador deve procurar uma unidade de saúde mais
próxima da residência. Também é possível ligar para o SAMU 192, ou 136 para o
Disque Saúde ou ainda utilizar o aplicativo atendeemcasa.pe.gov.br para tele
orientação médica para suspeitas da Covid-19.
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ATENÇÃO
1. O expediente do IAM é das 8h às 17h, com uma hora de intervalo, seja presencial,
rodízio (presencial + remoto em caráter emergencial) ou remoto em caráter
emergencial.
2. O expediente presencial para a pesquisa é das 8h às 17h em dois turnos, com uma hora
de intervalo de almoço. O expediente presencial de quem está na fase 2 é das 8hàs 13h.
3. A hora de intervalo de almoço, quando em atividade presencial poderá ter horário
flexibilizado para evitar aglomerações.
4. Setores com trabalho em rodízio ou presencial devem funcionar todos os dias da semana
com alguém presencialmente. Quando em trabalho remoto, os colaboradores devem
estar seguindo seu plano de trabalho (Anexo 2), disponíveis por telefone, e-mail e/ou
Teams durante todo horário de expediente.
5. As reuniões devem continuar sendo realizadas de modo remoto por meio das
ferramentas institucionais.
6. Durante o expediente remoto em caráter emergencial, os servidores devem acionar o
siga-me, para que o ramal do local de trabalho seja direcionado para o telefone pessoal
do mesmo.
7. Os servidores de setores com trabalho presencial devem atualizar suas auto declarações
constantes no Anexo 1 da IN-109/2020 para o enquadramento em situações de
manutenção de trabalho remoto em caráter emergencial e encaminhá-las ao
srh@cpqam.fiocruz.br, copiando a chefia. Se a autodeclaração for de saúde, deve ser
enviada apenas para a médica do trabalho (conceicao@cpqam.fiocruz.br) para os
encaminhamentos.
8. As auto declarações não se aplicam aos terceirizados nem aos demais vínculos com o
IAM pois foram estabelecidas pela Instrução Normativa - IN 109/2020 destinadas apenas
aos servidores da Administração Pública Federal. Caberá análise da chefia em conjunto
com o fiscal do contrato a definição de situações particulares.
9. Cabe a chefia de cada departamento/setor, respeitando as regras básicas do Plano de
Convivência, estabelecer as regras internas e o controle de funcionamento do
departamento/setor.
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TABELA 1: Área de Pesquisa

PESQUISA
FASES

FASE contingência

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Setores X Datas

A partir de 15/03/21

Desde 14/07

De 31/08/20 a 08/11/20
e a partir de 21/12/20

A partir de 09/11/20

A partir de 2021

Turnos presenciais
8h às 12h;
13h às 17h

Turnos
presenciais
8h às 13h;
13h às 18h

Turnos presenciais
8h às 13h;
13h às 18h

Expediente de 8-17h em dois
turnos

a definir

Pesquisas relacionadas
com a pandemia e demais
pesquisas prioritárias sob
gerencia das chefias
(até o limite da
capacidade máxima por
ambiente)

Apenas
pesquisas
relacionadas
com a
pandemia e
pesquisas
prioritárias
autorizadas
pela direção

Apenas pesquisas
relacionadas com a
pandemia e pesquisas
prioritárias autorizadas
pela direção

Todas as pesquisas em
rodízio sob coordenação da
chefia.

Pesquisas que
demandem
utilização de
equipamentos de
laboratório e de
bancada

Pesquisas que
não demandem
utilização de
equipamentos de
laboratório e de
bancada

(até 30% dos
colaboradores por turno)

A definir pela análise de
cenário

(até o limite da capacidade
máxima por ambiente)
Rodízio sob coordenação da
chefia.

Home Office

Home Office
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Home Office
(respeitando a capacidade
máxima por ambiente)

A definir pela análise de
cenário

0

PESQUISA
FASES

Secretárias

FASE contingência
Home office com
presença quando
necessário e horário
reduzido. (até o limite da
capacidade máxima por
ambiente)

FASE 1

FASE 2

Rodízio sob coordenação da
chefia.
Rodízio

Rodízio

Setores de apoio
às atividades
essenciais I
(Bioinformática,
NEG, Escritório
de Projetos, NIT)

Home Office

Home Office

Home Office

Setores de apoio
às atividades
essenciais II
(NPT, Biotérios,
Esterilização,
Insetário)

Rodízio com número
mínimo de pessoas. (até o
limite da capacidade
máxima por ambiente)

Rodízio com
número
mínimo de
pessoas

Rodízio
(Até 50% dos
colaboradores)

Em funcionamento
Pesquisa da Dengue
etapa III e Atendimentos
do SRN de Filarioses
(Funcionamento
adaptado, respeitando a
capacidade máxima por
ambiente)

Fechado
Apenas
Pesquisa da
Dengue
(Adaptado a
partir
de31/08)

Atendimento
Ambulatorial

FASE 3

(respeitando a capacidade
máxima por ambiente)

Home Office

Apenas Pesquisa da
Dengue Etapa II
(Funcionamento
adaptado)

Rodízio sob coordenação da
chefia.
(respeitando a capacidade
máxima por ambiente)
Em funcionamento
Pesquisa da Dengue etapa III
e Atendimentos do SRN de
Filarioses (Funcionamento
adaptado, respeitando a
capacidade máxima por
ambiente)

FASE 4
A definir pela análise de
cenário

A definir pela análise de
cenário

A definir pela análise de
cenário

A definir pela análise de
cenário
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PESQUISA
FASES

FASE contingência

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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TABELA 2: Área de Ensino

ENSINO
FASES
Setores x
Datas

FASE contingência

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Desde 14/07

De 31/08/20 a 08/11/20
e a partir de 21/12/20

De 09/11/20 a 18/12/20

Previsto para 01/2021

Turno presencial
8h às 13h

Turno
presencial
8h às 13h

Turno presencial
8h às 13h

Expediente de 8-17h

A definir

Aulas
presenciais

Suspensas / aulas e
atividades remotas

Aulas/ atividades
remotas

Aulas/ atividades remotas

Aulas presenciais com
turmas reduzidas ou
momentos presenciais

Secretaria
Acadêmica

Atendimento Virtual

Suspensas /
aulas e
atividades
remotas
Atendimento
Virtual

Atendimento Virtual

Atendimento Virtual

Atendimento presencial
com capacidade reduzida

Biblioteca

Fechada

Fechada

Rodízio sob coordenação da
chefia. Uso restrito aos
colaboradores e estudantes
IAM
(respeitando a capacidade
máxima por ambiente)

Aberta com capacidade e
horário reduzido

A partir de 15/03/21

Fechada
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TABELA 3: Área de Gestão

GESTÃO
FASES

FASE de Contingência

Setores X Datas

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Desde 14/07

De 31/08/20 a 08/11/20
e a partir de 21/12/20

De 09/11/20 a 18/12/20

A partir de 2021

Turno
presencial
8h às 13h
Rodízio com
até 50% de
pessoas.

Turno presencial
8h às 13h

Expediente de 8-17h

A definir

Rodízio sob
coordenação da chefia.

Rodízio sob coordenação da
chefia.

A definir pela análise de
cenário.

A partir de 15/03/21

Turno presencial
8h às 13h
Setores
Administrativos de
apoio as
atividades
essenciais I
(Protocolo, Seal,
Satec, Seinfo,
Seag, SGT)
Recepção e
Suporte de
informática

Rodízio com número
mínimo de pessoas.
(até o limite da
capacidade máxima por
ambiente)

Horário 8 às 17h - Rodízio
número mínimo de
pessoas. (até o limite da

(respeitando a
capacidade máxima por
ambiente)

Rodízio com
até 50% de
pessoas.

Presencial

(respeitando a capacidade máxima
por ambiente)

Presencial

Funcionamento integral.

capacidade máxima por
ambiente)

Suporte: complementar
atendimento em home
office
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GESTÃO
FASES

FASE de Contingência

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Presencial das 8 às 13h.
(até o limite da
capacidade máxima por
ambiente)

Técnicas em
atendimento
integral e
médica em
escala

Técnicas em
atendimento integral e
médica em escala

Presencial
(médica em escala até 30/
11/20)

A definir pela análise de
cenário

Setores
Administrativos I
(DAM,
Patrimônio,
Contratos e SAM)

Home office

Home office

Rodízio sob coordenação da
chefia.

A definir pela análise de
cenário

Setores
administrativos II
(Nuplan, Sefin,
Licitações e
Secom)

Home office

Home office com
presença quando
necessário.
(respeitando a
capacidade máxima por
ambiente)
Home office com
presença quando
necessário.
(respeitando a
capacidade máxima por
ambiente)
Presencial

NUST

Serviço
terceirizado de
Manutenção
Limpeza

Limpeza: Rodízio e turno
evitando horário de pico
transporte (escala definida
com a fiscalização)

Home office

Presencial

(respeitando a capacidade máxima
por ambiente)

Rodízio sob coordenação da
chefia.

A definir pela análise de
cenário

(respeitando a capacidade máxima
por ambiente)

Presencial

A definir pela análise de
cenário
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GESTÃO
FASES

FASE de Contingência

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Manutenção: Redução de
horário para evitar de pico
7 às 16h
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TABELA 4: Área de direção e setores vinculado

DIREÇÃO
FASES

FASE de
Contingência

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Setores X
Datas

A partir de 15/03/21

Desde 14/07

De 31/08/20 a 08/11/20
e a partir de 21/12/20

De 09/11/20 a 18/12/20

A partir de 2021

Turno presencial
8h às 13h

Turnos
presenciais
8h às 13h

Turno presencial
8h às 13h

8h às 17h

A definir

Rodízio com número
mínimo. (até o limite
da capacidade
máxima por
ambiente)

Rodízio

Rodízio sob
coordenação da chefia.

Rodízio sob coordenação da
chefia.

A definir pela análise
de cenário

(respeitando a capacidade
máxima por ambiente)

Home office

Home office

(respeitando a
capacidade máxima por
ambiente)
Home office

Gabinete da
Direção

Qualidade,
Comunicação,
Comitê de
Ética,
Comissão
Interna de
Biossegurança

Rodízio sob coordenação da
chefia.

A definir pela análise
de cenário

(respeitando a capacidade
máxima por ambiente
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TABELA 5: Serviços e áreas de uso coletivo

Serviços e Espaços de uso Coletivo
FASES

FASE de
Contingência

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Setores x Datas

A partir de
15/03/21

Desde
14/07/20

De 31/08/20 a 08/11/20 e
a partir de 21/12/20

De 09/11/20 a 18/12/20

A partir de 2021

Salas de
Convivência e
colaboradores
Contrato de
transporte

Interditadas

Interditadas

Aberto com adequações e
respeitando a capacidade
máxima

Aberto com adequações e
respeitando a capacidade máxima

A definir pela análise
de cenário

Suspenso

Ajuste na
capacidade
máxima dos
veículos

Ajuste na capacidade
máxima dos veículos, com
horário de 8 as 13h.

Ajuste na capacidade máxima dos
veículos, com horário de 8 as 17h.

A definir pela análise
de cenário

Lanchonete/
Quiosque

Aberto. (até o

Fechada

Fechada

Aberta

A definir pela análise
de cenário

Fechado

Fechado

Fechado

Aberto com adequações e
respeitando a capacidade máxima

A definir pela análise
de cenário

Interditadas
para consumo
de alimentos

Interditadas
para consumo
de alimentos

Interditadas para consumo
de alimentos

Interditadas para consumo de
alimentos.

A definir pela análise
de cenário

Restaurante

Copas

limite da
capacidade máxima
por ambiente)
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1.3 Diretrizes de Biossegurança e de Segurança do trabalho para as atividades
presenciais de acordo com as áreas de ensino, pesquisa, assistência, gestão
e outros.
I – Foi definida a densidade aceitável por cada ambiente de trabalho entre 7,00m2
12,5m2 (laboratórios e setores) e mínima de 4,00m2 (para as salas de aula com
protocolo de entrada e saída) e distanciamento de 2,00m, estabelecidos de acordo
com as condições de infraestrutura, tamanho e lay-out dos laboratórios/ambientes
de trabalho/salas de aula, entre outros fatores de risco;
II - O uso de máscara é obrigatório para todos os trabalhadores e estudantes do IAM
durante todo o período em que estiver na instituição, conforme estabelecido no
Decreto Estadual nº 49.252 de 31/07/2020, que regulamenta a Lei nº 16.918,
18/06/2020 (Anexo 7). O tipo de máscara (tecido, cirúrgica, PFF2/N95) deve estar
de acordo com as atividades desempenhadas e o uso deve seguir as orientações
constantes no Anexo 4;
III - Cada departamento/setor será responsável em informar suas escalas de trabalho
de acordo com a capacidade máxima do ambiente.
IV – De acordo com a portaria SES Nº 208 DE 08/06/2020, devem ser consideradas
a verificação das condições de saúde dos colaboradores, com protocolos de
realização e de encaminhamentos através do NUST. Cada um deve fazer sua
autoavaliação sobre a apresentação de sintomas e de contato com positivados. No
trabalho presencial, antes da entrada, deve ter sua temperatura aferida.
VI - Uso de óculos de proteção ou face shield para postos volantes e de contato
direto como o público (seguranças, secretárias de setores e de departamentos,
suporte de informática, serviço de manutenção) e também nas situações ou
atividades onde seja necessário reduzir o distanciamento de 2,00m mesmo que por
curto espaço de tempo;
VI – Manter comunicação alternativa (grupos de WhatsApp, telefone e reuniões)
dirigida aos colaboradores que não tem acesso a computador no trabalho (limpeza,
manutenção, auxiliares de forma geral);
VII – Manter os procedimentos de higienização e sanitização periódica do IAM, com
atendimento aos protocolos e treinamentos dos trabalhadores para higienização
rigorosa de todos os ambientes do Instituto, tanto dos espaços físicos como dos
equipamentos, com atenção especial para os espaços confinados, espaços e
equipamentos compartilhados, incluindo os banheiros, copas, ambulatório e
laboratórios;
VIII – Manter a oferta e orientações sobre uso correto de EPIs, adaptadas a todas
as categorias de trabalhadores e aos estudantes.
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1.4 Plano de vigilância em saúde para colaboradores e estudantes
I – Manter a estratégia de testagem e plano de vigilância ativa para o IAM de modo
que todos os colaboradores e estudantes em atividade presencial tenham acesso a
testes moleculares e sorológicos.
II - Indicação de não comparecer ao trabalho para os funcionários, colaboradores e
estudantes que venham a apresentar condições clínicas/sintomas relacionados à
Covid-19;
III - Realizar acompanhamento dos resultados positivos para Covid 19 e o retorno ao
trabalho dos infectados recuperados, bem como a busca ativa dos trabalhadores
contactantes para encaminhamento.
1.5 Procedimentos de uso do transporte institucional
I- Manter os procedimentos de higienização e sanitização periódica, orientados pela
Anvisa, em particular assentos e demais superfícies de contato com os passageiros;
II- Respeitar o número máximo de pessoas no veículo, ou seja, uma pessoa em cada
janela;
III- Deverão ser ocupados apenas os assentos próximos as janelas, ou seja,
capacidade máxima dos veículos de quatro pessoas incluindo o motorista.
IV- Uso de máscaras de proteção obrigatório para todos que utilizem o transporte e
mantendo todas as janelas abertas;
V- Manter a ventilação natural dentro dos veículos e, quando for necessária a
utilização do sistema de ar condicionado, deve-se manter na função “troca de ar com
o ambiente externo”;
VI- A fiscalização do serviço deve providenciar rigorosamente a manutenção
preventiva dos veículos;
VII- O motorista deve providenciar a desinfecção do veículo a cada embarque e
desembarque de passageiros;
VIII - Estimular o uso frequente de álcool a 70% ou outro produto, devidamente
aprovado pela ANVISA, para higienização das mãos de condutores e passageiros,
nos veículos.
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2. APOIO À SAÚDE MENTAL DOS COLABORADORES E ESTUDANTES.

I – Manter divulgação de apoio psicológico remoto disponibilizado pela CST/Cogepe
aos colaboradores do IAM através dos contatos: (21) 2598-4295 / (21) 3836-2221/
psicologia@fiocruz.br;
II - Elaboração e desenvolvimento de plano institucional de apoio à saúde mental;
III - Reforço dos espaços institucionais de escuta e de ouvidoria;
IV - Atuação das chefias na identificação de necessidades de sua equipe, a fim de
fazerem adequações/ajustes no processo trabalho;
V - Implantação de atividades complementares junto a Fiocruz Saudável (Coral,
atividades físicas), envolvendo os trabalhadores e estudantes na formulação de
estratégias sociais e culturais.

3. INICIATIVAS VOLTADAS PARA A SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS/TERCEIRIZADOS.
I - Adequações contratuais das terceirizações à situação de retomada ao trabalho
presencial e ao novo contexto de pandemia;
II – Verificar a necessidade de repactuação dos contratos de terceirização.

4. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA PARA GESTÃO DE RESTRIÇÕES E
CONSCIENTIZAÇÃO.
I – Divulgação de eventos realizados remotamente no contexto da pandemia;
II –Comunicação interna via informes, intranet, cartazes e outros canais de
comunicação;
III - Comunicação e sinalização nas estações de trabalho, equipamentos, ambientes
de trabalho;
IV - Promover orientações de retorno ao trabalho, sobre os riscos e a forma de
possível contágio no ambiente, como o uso de objetos individuais, máscaras,
distanciamento mínimo, entre outras instruções;
V - Reforçar a comunicação positiva, que apoiem sentimentos de esperança,
engajamento, nas medidas protetivas e sensação de pertencimento a um propósito
maior.
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5. ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA PARA MITIGAR RISCOS DE
CONTAMINAÇÃO.
I - Instalação de Barreiras físicas (divisórias em acrílico e eucatex) no Seinfo, Nust,
Biblioteca e Satec;
II- Demarcação do piso para distanciamento entre as mesas do quiosque e
restaurante ambientes e postos de trabalho identificados como necessários incluindo
elevadores e fluxo das escadas;
III- Disponibilização de lixeiras apropriadas para descarte adequado de EPIs;
IV - Instalação de totens de álcool em gel nos pontos de maior circulação de pessoas;
V-Ampliar a instalação dispensers de álcool em gel nos pontos estratégicos
identificados;
VI - Revisão do plano de manutenção dos aparelhos de ar condicionados e
estabelecimento de plano de substituição de acordo com os novos protocolos;
VII- Orientação e divulgação de procedimentos de segurança para uso dos
elevadores;
VIII – Adequação dos espaços de alimentação para atender aos requisitos de
distanciamento e regras para funcionamento;
XI- Adequação e manutenção das janelas de forma a permitir o uso da ventilação
natural.

6. ADEQUAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO, QUANDO NECESSÁRIO,
PARA VIABILIZAR O TRABALHO REMOTO.
I – Ampliação de processos em tramitação exclusiva pelo SEI;
II – Divulgação do Microsoft Teams como ferramenta institucional de comunicação
de uso diário, seja em trabalho presencial ou remoto, e manter reuniões por
teleconferência;
III – Plano de Migração ao e-mail da Fiocruz, com a disponibilização de aplicativos
com mais espaço de armazenamento do correio eletrônico e nuvem;
IV –Aquisição de webcams e headsets para os computadores para viabilizar a
comunicação remota;
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V - Suporte aos colaboradores, discentes e docentes para uso das plataformas de
atividades remotas;
VI - Reestruturação da equipe de Educação a Distância/EaD, com contratação de
pessoal para TI e Moodle.
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ANEXO 1: IN-109/2020

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 04/11/2020 | Edição: 210 | Seção: 1 | Página: 29
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109, DE 29 DE OUTUBRO DE
2020
Estabelece orientações aos
órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal Civil da
Administração
Pública
Federal - SIPEC para o
retorno gradual e seguro ao
trabalho presencial.
O SECRETÁRIO DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL, no
uso das atribuições que lhe confere o Art. 138, inciso I, alínea "g", do Anexo I ao
Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e tendo em vista o disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na Portaria n° 356/GM/MS, de 11 de março
de 2020, resolve:
Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece orientações aos órgãos
e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal SIPEC quanto ao retorno gradual e seguro ao trabalho em modo presencial dos
servidores e empregados públicos.
Disposições gerais
Art. 2º Constatadas as condições sanitárias e de atendimento de
saúde pública que a viabilizem, fica autorizada a retomada das atividades
presenciais de forma gradual e segura, a partir do dia 3 de novembro de 2020,
na forma desta Instrução Normativa.
§ 1º Os critérios de retorno às atividades presenciais de servidores e
empregados públicos serão definidos pela respectiva autoridade máxima de
cada órgão ou entidade do SIPEC ou por chefes de unidades administrativas
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança de nível 6 ou superior
ou equivalente.
§ 2º A presença de servidores e empregados públicos em cada
ambiente de trabalho não deverá ultrapassar cinquenta por cento do limite de
sua capacidade física, mantendo-se o distanciamento mínimo de um metro.
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§ 3º Em caso de medidas restritivas de distanciamento social em
Estados e Municípios em que for estipulado limite maior que o estabelecido no
parágrafo segundo deste artigo, os órgãos federais neles sediados deverão
seguir as regras locais.
Art. 3º São requisitos mínimos para retorno ao trabalho presencial:
I - melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o
objetivo de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de
trabalho;
II - flexibilização dos horários de início e término da jornada de
trabalho, inclusive dos intervalos intrajornada, mantida a carga horária diária e
semanal prevista em Lei para cada caso; e
III - observância dos protocolos e medidas de segurança
recomendados pelas autoridades sanitárias e locais.
Art. 4º Caso o órgão ou entidade tenha implementado o Programa de
Gestão de que trata a Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, deverão
retornar ao trabalho presencial, prioritariamente, os ocupantes de cargo em
comissão de todos os níveis e os que não se enquadrem nas disposições do art.
7º desta Instrução Normativa.
Art. 5º Os serviços de atendimento ao público deverão ser realizados
mantendo-se o distanciamento mínimo de um metro entre o atendente e o
cidadão, com a utilização dos devidos elementos de proteção ou barreiras, de
maneira a evitar aglomerações e, sempre que possível, estabelecer sistema de
agendamento prévio.
Art. 6º Além de observar as disposições desta Instrução Normativa,
bem como demais atos exarados por este órgão central do SIPEC, os órgãos e
entidades deverão seguir as orientações e recomendações previstas pelo
Ministério da Saúde, em especial aos seguintes aspectos contidos na Portaria nº
2.789, de 14 de outubro de 2020 e eventuais alterações subsequentes:
I - orientações gerais;
II - triagem e controle de acesso às unidades;
III - medidas ambientais;
IV - medidas de distanciamento social;
V - medidas de cuidado e proteção individual;
VI - organização do trabalho; e
VII - medidas em relação aos casos suspeitos e confirmados do
coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único. Sempre que possível, a entrada nas dependências
dos órgãos e entidades somente será permitida mediante triagem, aferição de
temperatura, com a utilização de máscara de proteção facial, de inteira
responsabilidade da pessoa, bem como o cuidado relativo ao seu uso,
armazenamento e descarte.
Do trabalho remoto
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Art. 7º Deverão ser priorizados para a execução de trabalho remoto,
mediante autodeclaração, as seguintes situações abaixo constantes da Portaria
nº 2.789, de 2020, do Ministério da Saúde:
I - servidores e empregados públicos que apresentem as condições
ou fatores de risco descritos abaixo:
a) Idade igual ou superior a sessenta anos;
b) Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca,
infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial
sistêmica descompensada) e miocardiopatias de diferentes etiologias
(insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica);
c) Pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de
oxigênio, asma moderada/grave, DPOC);
d) Imunodepressão e imunossupressão;
e) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
f) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
g) Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);
h) Doenças
talassemia); e

hematológicas

(incluindo

anemia

falciforme

e

i) Gestantes e lactantes.
II - servidores e empregados públicos na condição de pais, padrastos
ou madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de
menores em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas
a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem
da assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge,
companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência.
III - servidores e empregados públicos que coabitem com idosos ou
pessoas com deficiência e integrantes do grupo de risco para a COVID-19.
§ 1º A comprovação das condições dos incisos I a III do caput
ocorrerá mediante a forma da respectiva autodeclaração constante dos Anexos
a esta Instrução Normativa, encaminhada para o e-mail institucional da chefia
imediata, resguardadas as informações pessoais e sigilosas.
§ 2º A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou
empregado público às sanções penais e administrativas previstas em Lei.
§ 3º O disposto nos incisos I a III do caput não se aplica aos
servidores e empregados públicos em atividades nas áreas de segurança, saúde
ou de outras atividades consideradas essenciais pelo órgão ou entidade.
§ 4º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, entende-se por
trabalho remoto a execução das atividades fora das dependências físicas do
órgão ou entidade pelos servidores e empregados públicos impossibilitados de
comparecimento presencial ao trabalho, não se confundindo com o teletrabalho
decorrente do programa de gestão a que se refere a Instrução Normativa nº 65,
de 2020.
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Art. 8º A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço,
os servidores e empregados públicos em trabalho remoto nos termos da
presente Instrução Normativa poderão ser solicitados a retornar ao trabalho
presencial.
Medidas gerais de prevenção, cautela e
transmissibilidade durante o retorno das atividades presenciais

redução

da

Art. 9º Sem prejuízo do disposto nesta Instrução Normativa, o
Ministro de Estado ou autoridade máxima do órgão ou entidade poderá adotar
uma ou mais das seguintes medidas de prevenção, cautela e redução da
transmissibilidade:
I - regime de jornada em turnos alternados de revezamento; e
II - regime de jornada previsto na Instrução Normativa nº 65, de 2020,
que abranja a totalidade ou percentual das atividades desenvolvidas pelos
servidores ou empregados públicos do órgão ou entidade.
§1º A adoção de medida prevista no inciso I do caput ocorrerá sem a
necessidade de compensação de jornada e sem prejuízo da remuneração.
§2º O disposto no caput não se aplica aos servidores e empregados
públicos em atividades nas áreas de segurança, saúde, ou em outras atividades
consideradas essenciais pelo órgão ou entidade.
Registro em folha de ponto
Art. 10 Nas hipóteses de trabalho remoto previstas nesta Instrução
Normativa, deverá ser registrado no sistema eletrônico de frequência o código
correspondente 00387 - Trabalho Remoto - COVID-19.
Art. 11 Deverá ter a frequência abonada, utilizando-se o código
correspondente 00388 - Afastamento - COVID-19, o servidor ou empregado
público que, em razão da natureza das atividades desempenhadas, não puder
executar suas atribuições remotamente:
I - nas hipóteses do art. 7º; ou
II - quando houver o fechamento das repartições públicas do órgão
ou entidade, por decisão de sua autoridade máxima, em decorrência da adoção
de regime de trabalho remoto que abranja a totalidade das atividades
desenvolvidas pelos servidores e empregados públicos.
Parágrafo único. Cabe à chefia imediata do servidor ou empregado
público avaliar a incompatibilidade entre a natureza das atividades por ele
desempenhadas e o regime de trabalho remoto.
Viagens internacionais e domésticas
Art. 12 Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC suspenderão a
realização de viagens internacionais a serviço enquanto perdurar o estado de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único. A critério do Ministro de Estado ou da autoridade
máxima da entidade poderá ser autorizada a realização de viagem internacional
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à serviço no período de que trata o caput, mediante justificativa individualizada
por viagem, permitida a delegação ao Secretário Executivo ou, quando se tratar
de autarquia ou fundação pública, ao titular da unidade com competência sobre
a área de gestão de pessoas, vedada a subdelegação.
Art. 13 Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão
reavaliar a necessidade de realização de viagens domésticas a serviço enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).
Art. 14 Os servidores e empregados públicos que realizarem viagens
internacionais, a serviço ou privadas, e apresentarem sintomas associados ao
coronavírus (COVID-19), conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde,
deverão executar suas atividades remotamente até o décimo quarto dia contado
da data do seu retorno ao País.
Eventos e reuniões
Art. 15 Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC suspenderão a
realização de eventos e reuniões com elevado número de participantes enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).
§1º Na hipótese do caput, o órgão ou entidade avaliará a
possibilidade de realização do evento ou da reunião por meio de
videoconferência ou de outro meio eletrônico.
§2º O Ministro de Estado ou a autoridade máxima da entidade poderá
autorizar a realização de evento ou reunião presencial no período de que trata o
caput, mediante justificativa individualizada, permitida a delegação ao Secretário
Executivo ou, quando se tratar de autarquia ou fundação pública, ao titular da
unidade com competência sobre a área de gestão de pessoas, vedada a
subdelegação.
Atestados em formato digital
Art. 16 Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC poderão receber,
no formato digital, atestados de afastamento gerados por motivo de saúde
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
§1º O servidor ou empregado público deverá encaminhar o atestado
de afastamento em formato digital no prazo de até cinco dias contados da data
da sua emissão.
§2º O dirigente de gestão de pessoas do órgão ou entidade deverá
providenciar canal único de comunicação para o recebimento dos atestados de
que trata o caput, resguardado o direito ao sigilo das informações pessoais, até
a implantação do "atestado web" pelo Órgão Central do SIPEC.
§3º O atestado de afastamento original deverá ser apresentado pelo
servidor ou empregado público no momento da perícia oficial ou quando
solicitado pelo dirigente de gestão de pessoas do órgão ou entidade.
Das concessões e pagamentos
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Art. 17 As concessões e os pagamentos de serviço extraordinário,
auxílio-transporte, adicional noturno e adicionais ocupacionais, para os
servidores e empregados públicos que executam suas atividades remotamente
ou que estejam afastados de suas atividades presencias, estão disciplinadas
nesta Instrução Normativa.
Serviço extraordinário
Art. 18 Fica vedado aos órgãos e entidades integrantes do SIPEC
autorizar a prestação dos serviços extraordinários constantes dos art. 73 e art.
74 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores e empregados públicos que
executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas
atividades presenciais pela aplicação do disposto desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos servidores e
empregados públicos que exercem atividades nas áreas de segurança, saúde
ou outras consideradas essenciais pelo órgão ou entidade, nos termos do
Decreto 10.282, de 20 de março 2020.
Auxílio-transporte
Art. 19 Fica vedado o pagamento do auxílio-transporte aos servidores
e empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou que
estejam afastados de suas atividades presenciais pela aplicação do disposto
nesta Instrução Normativa, previsto na Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de
agosto de 2001, no Decreto nº 2.880, de 15 de setembro de 1998.
Adicional noturno
Art. 20 Fica vedado o pagamento de adicional noturno de que trata o
art. 75 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores e empregados públicos que
executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas
atividades presenciais pela aplicação do disposto nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput aos casos em que
for possível a comprovação da atividade, ainda que remota, prestada em horário
compreendido entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte,
desde que autorizada pela chefia imediata.
Adicionais ocupacionais
Art. 21 Fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de
insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades
com Raios X ou substâncias radioativas, previstos na Lei nº 8.112, de 1990, para
os servidores e empregados públicos que executam suas atividades
remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais pela
aplicação do disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 22. Na hipótese de o servidor ou empregado público se encontrar
submetido ao regime de turnos alternados de revezamento, aplica-se o disposto
nos artigos 19 a 21 desta Instrução Normativa em relação aos dias em que não
houve deslocamento ao trabalho.
Disposições finais
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Art. 23 Caberá ao Ministro de Estado ou à autoridade máxima da
entidade, em conjunto com o dirigente de gestão de pessoas, assegurar a
preservação e funcionamento das atividades administrativas e dos serviços
considerados essenciais ou estratégicos, utilizando com razoabilidade os
instrumentos previstos nesta Instrução Normativa, a fim de assegurar a
continuidade da prestação do serviço público.
Art. 24 O servidor ou empregado público deverá procurar
atendimento médico ou orientação nos canais oficiais, inclusive telefone,
disponibilizados pelo Ministério da Saúde (pelo telefone 136 ou no site
https://coronavirus.saude.gov.br/) ou nos canais de comunicação das secretarias
estaduais, distritais e municipais de saúde, quando:
I - apresentar sinais ou sintomas gripais, enquanto perdurar essa
condição; e
II - for responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com
suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que
haja coabitação.
Art. 25 O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se, no que
couber, ao contratado temporário e ao estagiário.
Art. 26 Os titulares dos órgãos e entidades poderão expedir atos
complementares à presente Instrução Normativa para o retorno gradual e seguro
ao trabalho em modo presencial.
Revogação
Art. 27. Ficam revogadas:
I - a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, e suas
posteriores alterações; e
II - a Instrução Normativa nº 28, de 25 de março de 2020.
Vigência
Art. 28 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação.

WAGNER LENHART
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ANEXO I
AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

Eu, __________________________________________, RG nº
___________________, CPF nº ___________________, declaro para fins
específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 109, de 29 de
outubro de 2020, que me enquadro em situação de priorização para efeito de
afastamento das atividades presenciais, preferencialmente por trabalho remoto,
em razão de possuir fator, condição ou situação de risco para agravamento de
Covid-19. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei nenhuma
outra atividade remunerada em caráter presencial durante esse mesmo período.
Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me
sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei.
________________ , ____ de ______________ de _______.
Local e data
_________________________________________
assinatura

ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) OU MENOR SOB GUARDA EM
IDADE ESCOLAR

Eu, __________________________________________, RG nº
___________________, CPF nº ___________________ declaro para fins
específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 109, de 29 de
outubro de 2020, que tenho filho ou menor sob guarda em idade escolar ou
inferior e que necessitam da minha assistência, portanto, necessito ser
submetido a trabalho remoto com data de início __________________, e
enquanto
vigorar a
norma local, conforme o
ato normativo
__________________, que suspendeu as atividades escolares ou em creche,
por motivos de força maior relacionadas ao Coronavírus. Declaro, ainda, pelas
mesmas razões, que não exercerei nenhuma outra atividade remunerada em
caráter presencial durante esse período e que não possuo cônjuge, companheiro
ou outro familiar adulto que comigo resida apto a prestar assistência aos meus
filhos em idade escolar. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação
de informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas
previstas em Lei.
________________ , ____ de ______________ de _______.
Local e data
________________________________________________
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Assinatura/padrasto/madrasta ou responsável pela guarda
Informações adicionais:
Dados cônjuge:
Nome Completo:
Servidor Público ou Empregado Público Federal: ( ) Sim ( ) Não
Dados dos filhos (deve ser preenchido para cada filho):
Dados do menor sob guarda (deve ser preenchido para cada menor):
Nome Completo:
Idade:
Escola: ( ) Pública ( ) Privada
UF da Escola:
Cidade da Escola:

ANEXO III
AUTODECLARAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19/SINAIS
OU SINTOMAS GRIPAIS
Eu,______________________________________,
RG
nº
___________________, CPF nº ___________________, declaro para fins
específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 109, de 29 de
outubro de 2020, que devo ser submetido a afastamento em razão de apresentar
sinais ou sintomas gripais, com data de início _______________, estando ciente
que devo procurar atendimento de saúde e retornar às atividades presenciais,
24 (vinte e quatro) horas após a resolução de febre sem uso de medicamentos
antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, caso não tenha sido
confirmado o diagnóstico de Covid-19 ou outra doença que enseje no
afastamento por motivo de saúde. Declaro, por fim, que estou ciente de que a
prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e
administrativas previstas em Lei.
________________ , ____ de ______________ de _______.
Local e data
_________________________________________
assinatura
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ANEXO IV
AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO COM
IDOSOS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INTEGRANTES DO GRUPO
DE RISCO PARA A COVID-19.
Eu, __________________________________________, RG nº
___________________, CPF nº ___________________ declaro para fins
específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 109, de 29 de
outubro de 2020, que em razão de ter sob meu cuidado e coabitação uma ou
mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por
COVID-19, idoso, pessoa com deficiência ou integrante do grupo de risco para
a COVID-19, devo ser submetido a isolamento por meio trabalho remoto com
data de início _______________, enquanto perdurar o estado de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Declaro,
mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às
sanções penais, cíveis e administrativas.

(*) Republicação da Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de
2020, por ter constado incorreção quanto ao original. Na Edição do Diário Oficial
da União de 03 de novembro 2020 Seção 1.previstas em Lei.
Republicação da Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de 2020, por ter
constado incorreção quanto ao original. Na Edição do Diário Oficial da União de
3 de novembro 2020 Seção 1.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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ANEXO 2: Plano de Tarefas
PLANO DE TAREFAS

Período: ___/___/____a ___/___/___

1 – DADOS DO TRABALHADOR
Nome:
Setor/Serviço:
Unidade:

Gestor:
Modalidade de trabalho:
( ) Exclusivamente trabalho remoto ( ) Rodízio

2 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO

PRAZO
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ANEXO 3: Qualidade do ar interior durante e pós Covid-19 (Cogepe,2020)
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ANEXO 4: Orientações do Plano Em Defesa da Vida - Convivência com a
Covid-19 na Fiocruz, versão 1 (29/07/2020)
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ANEXO 5: Orientações específicas do IAM
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REGRAS PARA O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

As mesas serão separadas e haverá apenas a ocupação de 1 cadeira por mesa.
Todas as cadeiras serão posicionadas para um mesmo sentido evitando o
posicionamento um de frente para o outro;
Será marcado no chão o fluxo de entrada e saída do restaurante para evitar
aglomerações, bem como o espaçamento das filas;
Todos os funcionários do restaurante serão testados no IAM antes da reabertura
do restaurante;
Todos os funcionários, antes do início das suas atividades, terão a temperatura
aferida. Caso qualquer um apresente sintomas, será imediatamente afastado de
suas atividades;
Todos os clientes terão a temperatura aferida na entrada do restaurante;
Os talheres serão acondicionados em embalagens individualizadas;
Dispositivos de álcool em gel serão disponibilizados na área do restaurante para
uso dos clientes;
Será oferecido saco plástico para acomodar a máscara enquanto estiver sentado.
Deve-se evitar apoiá-las nas mesas ou cadeiras, ou qualquer outra superfície nos
ambientes alimentares;
O almoço será servido em quentinhas descartáveis. Será montado e divulgado
um cardápio semanal com opções de proteínas e acompanhamentos;
O pedido de almoço deverá ser encomendado na tarde do dia anterior a sua
refeição pelo whatsapp (81) 99236-7454;
O restaurante estará aberto das 7:45 às 17h com opções de café da manhã,
almoço e lanches.
O tempo de permanência será limitado a até 30 (trinta) minutos para cada
trabalhador, de forma a garantir o acesso a todos os usuários;
Não será permitido o uso de salas e espaços de trabalho de uso compartilhado
para a alimentação. Ambientes de uso individual estão permitidos.

Sugestões, dúvidas ou informações:
convivencia.covid@cpqam.fiocruz.br

Plano de Convivência com a COVID 19 no IAM Versão 5.0
45

PROTOCOLO DE USO DOS TERMÔMETROS
•

Os termômetros digitais Infravermelho, com medição sem contato serão
utilizados para aferição de temperaturas das pessoas antes do acesso ao IAM ou Lika e
nas pessoas que realizarem algum teste no IAM para a Covid-19;
•
As medições serão feitas pelas recepcionistas no hall de entrada principal do
IAM ou pelas profissionais no momento da coleta;
•
Se a temperatura apurada estiver acima de 37,3° NÃO será autorizada a entrada
no IAM. As recepcionistas deverão encaminhar para o NUST, em caso de
colaborador/estudante do IAM e aos visitantes será indicado procurar um serviço de
saúde.
•
A temperatura medida pelas profissionais de coleta deve ser informada ao
paciente e caso esteja acima 37,3° deve orientar acompanhar a medição de
temperatura e avaliar a necessidade de procurar um médico;
•
Os termômetros da recepção ficarão sob a responsabilidade do SEAG e guarda
das recepcionistas;
•
Os termômetros utilizados nas testagens ficarão sob a responsabilidade
da fiscalização do contrato de coletas de amostras e sob a guarda das prestadoras de
serviço do referido contrato;
•
O suprimento das pilhas para reposição é de responsabilidade do SEAL
(almoxarifado), entretanto, cabe aos usuários dos equipamentos terem em sua guarda
quantidade referente a duas trocas de pilhas por aparelho e solicitar ao SEAG ou fiscal
de contrato a reposição da quantidade utilizada sempre que for substituída;
•
Caberá aos responsáveis pelos aparelhos de fazer a solicitação das pilhas ao Seal,
a sua retirada e entrega aos usuários;
•
Em caso de mal funcionamento do aparelho o usuário deve abrir chamado
no Satec para que o setor de eletrônica avalie a situação. O usuário deverá acompanhar
o retorno e informar ao responsável as providências necessárias;
•
Existirá aparelho de reserva que ficará sob a guarda dos usuários da recepção. O
aparelho de reserva deve ser usado em rodízio com os demais para que não fique muito
tempo sem uso. Ou seja, a cada dia, um aparelho ficará na reserva, entretanto, no dia
seguinte o da reserva estará em funcionamento e o que estava em funcionamento ficará
na reserva;
•
De acordo com o setor de Eletrônica, não há a necessidade de calibragem
periódica dos aparelhos. A vida útil dos aparelhos é curta e a reposição é a forma mais
eficiente, nesse caso, de garantir o funcionamento adequado do aparelho.
•
Em caso de quebra de aparelho, informar ao Seag ou fiscal de contrato para
providenciar a aquisição.
Sugestões, dúvidas ou informações:
convivencia.covid@cpqam.fiocruz.br
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INSTRUÇÕES PARA DESINFECÇÃO DE CHAVES E OBJETOS
As chaves e objetos, tais como telefones, canetas, grampeador, materiais de escritórios
devem ser desinfectados periodicamente.

A desinfecção deve ser feita com álcool a 70° líquido.

Os setores responsáveis por guarda de chaves, como a recepção e se secretarias de
departamento, devem desinfectar ao receber para guarda e antes da entrega.

Sugestões, dúvidas ou informações:
convivencia.covid@cpqam.fiocruz.br
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ANEXO 6: Decreto nº 49252 DE 31/07/2020

Decreto nº 49252 DE 31/07/2020
Norma Estadual - Pernambuco - Publicado no DOE em 01 ago 2020
Regulamenta a Lei nº 16.918, de 18 de junho de 2020 que dispõe, no âmbito do
Estado de Pernambuco, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos
espaços que indica durante o período da pandemia causada pelo Covid-19.
O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos
incisos II e IV do art. 37 da Constituição Estadual,
Considerando a recomendação da Organização Mundial da Saúde - OMS de uso
de máscaras de proteção facial para a população em geral, como medida
adicional ao distanciamento social, capaz de dificultar a propagação do novo
coronavírus;
Considerando a necessidade de se regulamentar a Lei nº 16.918 , de 18 de junho
de 2020, que dispõe, no âmbito do Estado de Pernambuco, sobre a
obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços que indica durante o período
da pandemia causada pela Covid-19, a fim de intensificar as medidas de
prevenção e proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus,
Decreta:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 16.918 , de 18 de junho de 2020, que
dispõe, no âmbito do Estado de Pernambuco, sobre a obrigatoriedade do uso de
máscaras nos espaços que indica durante o período da pandemia causada pela
Covid-19.
Art. 2º É obrigatória, em todo o território do Estado de Pernambuco, a utilização
de máscara de proteção pelas pessoas que transitem em locais públicos ou de
uso coletivo, assim considerados:
I - vias públicas;
II - parques e praças;
III - pontos de ônibus, terminais de transporte coletivo, rodoviárias, portos e
aeroportos;
IV - veículos de transporte coletivo, de táxi e transporte por aplicativos;
V - repartições públicas;
VI - estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, empresas prestadoras
de serviços e quaisquer estabelecimentos congêneres; e
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VII - outros locais em que possa haver aglomeração de pessoas.
Art. 3º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados autorizados a
funcionar durante o período da pandemia da Covid-19 devem proibir a entrada
em seu recinto de pessoas que não estiverem utilizando máscaras, sejam elas
caseiras ou profissionais, enquanto durar o "Estado de Calamidade Pública" a
que se refere o Decreto nº 48.833 , de 20 de março de 2020.
§ 1º O atendimento nos órgãos e nos estabelecimentos a que se refere o caput
será restrito às pessoas que estejam utilizando máscara.
§ 2º Identificada a presença de pessoas sem utilização de máscara de proteção
os responsáveis pelos órgãos ou estabelecimentos deverão orientar o respectivo
uso e em caso de recusa determinar a retirada do infrator, com o acionamento
de força policial, se necessário.
Art. 4º A inobservância ao disposto no art. 3º sujeitará o estabelecimento privado
às seguintes sanções:
I - advertência, quando da primeira autuação de infração; ou
II - multa, a ser fixada entre:
a) R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso de
Microempreendedor Individual - MEI;
b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de
Microempresa;
c) R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de
Empresa de Pequeno Porte - EPP; e
d) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) no caso
das demais empresas.
Art. 5º O cumprimento do disposto neste Decreto será fiscalizado pelo Estado e
Municípios no âmbito das respectivas competências, em articulação com a
Secretaria Estadual de Saúde.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput a Secretaria Estadual de
Saúde poderá celebrar acordos, convênios de cooperação ou instrumentos
congêneres com outros órgãos estaduais, federais ou municipais responsáveis
pela vigilância sanitária, defesa do consumidor, defesa social, fiscalização do
trabalho e do transporte, voltados a implementar o disposto neste Decreto.
Art. 6º O valor das multas previstas no art. 4º será fixado pela autoridade
fiscalizatória levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
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§ 1º A autoridade fiscalizatória arbitrará a aplicação da pena de multa partindo
do valor mínimo estabelecido para a infração e levará em conta:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; e
II - os antecedentes do infrator quanto às normas emanadas pela autoridade
sanitária.
§ 2º São consideradas circunstâncias atenuantes:
I - os bons antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento das normas
sanitárias;
II - o fato do infrator, por espontânea vontade, minorar ou reparar as
consequências do ato lesivo que lhe for imputado;
III - ser o infrator empreendedor individual, conforme o disposto na Lei
Complementar Federal nº 128, de 19 de dezembro de 2008.
§ 3º São consideradas circunstâncias agravantes:
I - a reincidência;
II - a omissão em relação às providências necessárias para mitigar danos;
III - o embaraço à ação da fiscalização ou de inspeção;
IV - o desacato a servidor público em pleno exercício legal de sua atuação.
§ 4º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será aplicado em
dobro, não podendo ultrapassar os limites máximos previstos nas alíneas "a" a
"d" do inciso II do art. 5º.
Art. 7º Na aplicação deste Decreto, as autoridades fiscalizatórias observarão o
disposto na legislação federal específica e considerarão a hipótese de dispensa
de utilização de máscaras na forma estabelecida no § 7º do art. 3-A, da Lei
Federal nº 14.019, de 2 de julho de 2020.
Art. 8º A aplicação das sanções a que se refere este Decreto não inibe a
imposição cumulativa de sanções administrativas de natureza diversa, como
apreensão, interdição de estabelecimento, cassação de alvará de
funcionamento, nem a responsabilização civil e penal decorrente da infração à
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e ao Regulamento do Código
Sanitário Estadual, com a redação dada pelo Decreto nº 20.786, de 10 de agosto
de 1998 ou de dispositivo da legislação penal brasileira.
Art. 9º O procedimento de imposição das penalidades previstas neste Decreto
observará o rito do órgão de fiscalização que aplicou a sanção, podendo ser
aplicado subsidiariamente o rito previsto na Lei nº 11.781 , de 6 de junho de
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2000, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública
Estadual.
Parágrafo único. O infrator deverá proceder ao pagamento da multa no prazo de
30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa
sancionadora proferida.
Art. 10. Os recursos oriundos das penalidades supracitadas serão destinados às
ações de combate ao novo coronavírus.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 31 de julho do ano de 2020, 204º da
Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da Independência do Brasil.
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado
ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO
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ANEXO 7: Perguntas Frequentes

PERGUNTAS FREQUENTES
1.Qual a diferença entre trabalho remoto, rodizio e trabalho presencial?
No Plano de Convivência versão 4.0, o modo “em regime de trabalho remoto” indica que o
trabalhador está integralmente em trabalho à distância. No regime de rodízio, o trabalhador
tem parte de sua carga horária em trabalho presencial e parte em trabalho remoto. Quando em
rodizio, o colaborador, no dia em que estiver em casa estará classificado como em trabalho
remoto, logo, deve estar disponível para cumprir as demandas de trabalho de 8h às 17h. Para
fins deste plano, o regime de trabalho presencial se destina a trabalhadores que devem estar na
instituição todos os dias, em horário normal.
2.Devo voltar ao trabalho presencial?
Localize nas planilhas do Plano de Convivência versão 4.0 o que foi estabelecido para o seu setor
e posteriormente entre em contato com a chefia imediata.
3. Meu setor tem mais de um ambiente, cada um com uma capacidade máxima. Como devo
organizar o rodízio?
Utilize a capacidade total do ambiente para estabelecer quantas pessoas por dia/turno devem
estar no setor. Lembrando que mesmo que a capacidade máxima do setor comporte todos os
membros ao mesmo tempo, deverá ser estabelecido um rodízio caso o Plano de Convivência
versão 4.0 estabeleça esse regime de trabalho para o seu setor.
4. A indicação do plano para o setor que trabalho é a modalidade em rodízio, mas a capacidade
do ambiente permite que todos estejam presencialmente ao mesmo tempo. Como devemos
fazer?
Setores que foram designados como “em rodízio” devem fazê-lo mesmo que a capacidade seja
suficiente para todos. Consulte a chefia imediata para estabelecer a melhor forma de fazer esse
rodízio.

5. Como fazer rodízio para o caso de um setor contar com um colaborador?
Consultar a chefia imediata para estabelecer a escala ideal para o setor.
6. Tive contato com alguém doente ou com sintomas de Covid-19, como devo proceder?
Consulte o Plano de Convivência 4.0 no item “1.2 Trabalhador com sintomas associados à Covid19 ou que tenha pessoas nessa situação no mesmo domicílio”. No documento estão descritas
todas as ações que devem ser tomadas pelo trabalhador.

Plano de Convivência com a COVID 19 no IAM Versão 5.0
52

7. Quando o IAM voltará ao expediente normal, antes da pandemia?
A evolução da crise confere um caráter dinâmico à pandemia de Covid-19. Conforme às decisões
normativas da Fiocruz e/ou governamentais, as datas para início de cada fase são estabelecidas.
O plano está em constante atualização, alinhado às características da instituição e ao momento
de evolução de pandemia. Desta forma, não é possível prever uma data para um retorno ao
expediente “normal”, como era antes da pandemia. O plano procura estabelecer um retorno
seguro e gradual para as atividades da instituição.
8. Quem pode fazer os exames sorológicos?
Qualquer trabalhador, aluno ou bolsista que esteja desempenhando suas atividades
profissionais na instituição de forma presencial ou em rodízio.
9. Posso fazer minhas refeições ou lanches na copa?
A copa localizada no bloco de gestão tem capacidade máxima para 4 pessoas, e pode ser
utilizada para alimentação no local, sempre observando as regras de higiene e
distanciamento. O restante das copas são menores e/ou não possuem janelas, o que
impossibilita que mais pessoas se alimentem no local. Nessas copas, apenas uma pessoa por vez
poderá utilizar o espaço para alimentação.
10. Posso me alimentar na minha sala?
Se a pessoa estiver sozinha na sala, pode sim comer sozinha, com os cuidados necessários e com
atenção às regras de higiene no local.
11. Por que só pode ter uma pessoa por mesa no restaurante e no quiosque?
O momento da alimentação representa um risco maior de transmissão uma vez que as pessoas
ficam sem máscaras. Para eliminar esse risco, é necessário manter o distanciamento e a limpeza
das mesas após cada uso.

Você possui uma pergunta que gostaria de ver aqui?
Envie sua sugestão para convivencia.covid@cpqam.fiocruz.br.
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ANEXO 8: Instruções para limpeza e desinfecção de espaços do IAM –
Fiocruz/PE

Instruções para
limpeza e
desinfecção de
espaços do IAM –
Fiocruz/PE

Este documento foi elaborado no intuito de
guiar a equipe de limpeza no processo de
higienização e desinfecção dos espaços e
ambientes no Instituto Aggeu Magalhães
(IAM).

Elaborado pelo grupo de trabalho do Plano
de Convivência do IAM e revisão dos setores
da Qualidade e do SEAG- Serviço de
Administração Geral.
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Este documento foi elaborado no intuito de guiar a equipe de limpeza no
processo de limpeza e desinfecção dos espaços e ambientes no Instituto Aggeu
Magalhães (IAM), unidade da Fiocruz em Pernambuco. Desenvolvemos este
protocolo baseado em informações de artigos científicos e nas recomendações
fornecidas pela OMS e CDC. Todos os produtos sugeridos são aprovados pela
ANVISA, e os usuários devem seguir as regras de proteção individual no
manuseio destes produtos. O IAM não se responsabiliza pelo uso indevido deste
protocolo ou pelo seu uso em outras instituições.
O IAM por ser um centro de pesquisas com distintos laboratórios onde se
investiga vários patógenos já adota na prática um ritual de limpeza em cada área
com pessoal treinado e capacitado para essas atividades. Entretanto, diante da
atual pandemia da Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, com alto
potencial de transmissibilidade aérea ou por contato de superfícies
contaminadas, há a necessidade de adotar medidas mais rigorosas de
higienização dos ambientes, principalmente aqueles onde há a circulação de
possíveis pacientes de covid-19 ou portadores de comorbidades ou outras
doenças. Este protocolo contribui para desenvolvermos nossas atividades de
pesquisa com segurança e tranquilidade. É importante destacar que a
higienização dos espaços e ambientes é apenas uma medida de segurança para
redução dos riscos de transmissão do novo coronavírus, e que todas as outras
medidas de segurança devem ser adotadas no IAM, como distanciamento social
de 2m, uso de máscaras, etiqueta respiratória e uso de álcool gel ou sabão para
limpeza constante das mãos.
O vírus da Covid-19, SARS-CoV-2 pode ser transmitido de diversas formas,
por gotículas liberadas pelo nariz ou boca de pessoas infectadas quando elas
respiram ou falam, ou através de gotas contidas em densas nuvens quando ela
espirram ou tossem. Além disso, o vírus pode ser passado através de aerossóis,
podendo estar disperso no ar e depositado em superfícies de objetos expostos
(Pogio et al 2020).
➢ O tempo que o vírus sobrevive no ambiente vai depender do tipo de
superfície.
➢ O vírus da Covid-19 pode permanecer no ambiente fora do corpo humano e
persistir em superfícies inanimadas como metal, vidro ou plástico por dias
(veja tabela 1).
➢ Essas superfícies podem representar vias indiretas de contaminação.
➢ A contaminação também pode ocorrer por contato com instrumentos ou
superfícies contaminadas.
➢ O processo de limpeza/desinfecção de superfícies reduz drasticamente a
carga viral.
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Desta forma, considerando estas informações acima, além dos protocolos
padrões de limpeza e das orientações da biossegurança, outras medidas
mais rigorosas devem ser adotadas para se evitar a propagação do SARSCoV-2.

1) O primeiro passo é verificar qual o tipo de ambiente que será limpo e
higienizado (figura 1). O tipo de área pode estar ligado a um Procedimento
operacional Padrão – POP que deve ser seguido (figura 1). No processo de
higienização deve ser observado os procedimentos a serem adotados (figura
3).
2) Posteriormente, deve-se separar todo o material que será usado para a
limpeza daquele espaço, evitando a circulação em diferentes áreas com uso
dos EPIs apropriados para buscar materiais que faltaram separar. Faça a sua
lista de verificação (anexo I).
3) Inicie sua paramentação com os EPIs adequados conforme a necessidade
do espaço. Verifique na tabela 1.
4) Siga o passo a passo em cada protocolo sugerido para a área.
5) Use a ficha de Notificação de Incidentes e Situações de Risco do Anexo IV
para possíveis acidentes ou intercorrências que podem acontecer no
processo da limpeza. Notifique o supervisor para que ele encaminhe para a
fiscalização do contrato e este para o Grupo de trabalho do Plano de
Convivência.
6) Descarte adequadamente todo o material usado na limpeza seguindo as
instruções de descarte.

Plano de Convivência com a COVID 19 no IAM Versão 5.0
56

Figura 1 - Tipos de ambientes – áreas a serem limpas e POPs relacionados

Banheiros
POP nº
SEAG 07

Copas

Áreas
externas/comuns

Ambulatórios/NUST
POP nº SEAG 06

Gabinetes/sala dos
setores
POP nº SEAG 05

Laboratórios
POP nº SEAG 04

Figura 2 - Procedimentos em etapas do processo de limpeza e higienização de ambientes

Etapa 1:
Preparação

Etapa 2:
Limpeza

Etapa 3:
Higienização

Etapa 4:
Verificação

Etapa 5:
Arrumação
final

Tabela 1 – EPIS, produtos e materiais a serem utilizados
EPIs

PRODUTOS DE LIMPEZA

MATERIAIS DE LIMPEZA

Luvas descartáveis

Desinfetante multiuso

Vassoura

Máscara ou proteção facial
de tecido

Solução com detergente

Pá de lixo

Avental ou bata

Solução para limpar o chão

Panos de microfibra

Óculos de proteção/face
shield

Limpa-vidros

Esfregão

Desinfetantes spray
(Lysoform) ou álcool a 70%
líquido.

Balde
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Etapa 1: Preparação

Etapa 2: Limpeza

* Faça sua paramentação com
todos os EPIs

A limpeza envolve a
remoção de germes e
sujeira de superfícies como
pisos e bancadas e deve
preceder a desinfecção.
Confira o que você deve
fazer:

*Areje o ambiente antes de
iniciar a limpeza, abrindo as
portas e janelas. Deixar as
janelas abertas durante todo
o processo de limpeza.
* Organize seus materiais

* Remova e descarte
adequadamente o lixo de
todas as lixeiras;
* Varra o chão;
* Limpe superfícies de vidro
(janelas)
* Tire o pó e/ou passe pano
nas áreas antes de
higienizar;
* Limpe as superfícies
impermeáveis com água e
sabão;

Etapa 3: Higienização
A higienização envolve o
uso de produtos químicos
para reduzir a quantidade
de microorganismos em
superfícies como
maçanetas e controles
remotos. Confira o que
você deve fazer:
* Passar pano com
desinfetante no chão;
* Pulverize as superfícies
tocadas com frequência em
cada cômodo com um spray
desinfetante aprovado por
pela ANVISA;
* Deixe o desinfetante
repousar pelo período
especificado no rótulo do
produto;

Etapa 4: Verificação

Etapa 5: Arrumação final

Você terá acesso a lista de
verificação de limpeza
personalizadas com base
nos detalhes de cada
espaço. Confira o que você
deve fazer:

Para ajudar a evitar
contaminação, é
importante terminar de
limpar e higienizar um
espaço antes de repor itens
para o próximo hóspede ou
para liberar o uso. Confira o
que você deve fazer:

*Consulte as melhores
práticas em listas de
verificação de cada espaço
para assegurar que todas as
áreas estejam limpas e
higienizadas entre as
utilizações.

* Lave as mãos e troque as
luvas antes de repor os
materiais, como novas
sacolas de lixo;
* Descarte com segurança
os materiais de limpeza e os
equipamentos de proteção
em sacolas adequadas;
* Não entre novamente em
um espaço depois que ele
for higienizado.

* Deixe a superfície secar
naturalmente;
* Soltar jatos de spray
desinfetante no ar.
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Etapa 1: Preparação
➢ Faça sua paramentação com todos os EPIs
➢ Areje o ambiente antes de iniciar a limpeza, abrindo as portas e janelas.
Deixar as janelas abertas durante todo o processo de limpeza.
➢ Organize seus materiais

Etapa 2: Limpeza
A limpeza envolve a remoção de germes e sujeira de superfícies como pisos e
bancadas e deve preceder a desinfecção. Confira o que você deve fazer:
•
•
•
•
•
•

Remova e descarte adequadamente o lixo de todas as lixeiras;
Varra o chão;
Limpe superfícies de vidro (janelas)
Tire o pó e/ou passe pano nas áreas antes de higienizar;
Limpe as superfícies impermeáveis com água e sabão;
Usar os produtos seguindo a recomendação do fabricante.
➢ Atenção particular deverá ser dada às maçanetas, interruptores de
luz, pias, mesas, controle de ar condicionado e telefones.

Etapa 3: Higienização
A higienização envolve o uso de produtos químicos para reduzir a quantidade de
micro organismos em superfícies como maçanetas e controles remotos. Confira
o que você deve fazer:
•
•
•
•
•

Passar pano com desinfetante no chão;
Pulverize as superfícies tocadas com frequência em cada cômodo com
um spray desinfetante aprovado por pela ANVISA;
Deixe o desinfetante repousar pelo período especificado no rótulo do
produto;
Deixe a superfície secar naturalmente;
Soltar jatos de spray desinfetante no ar.

Etapa 4: Verificação
Você terá acesso a lista de verificação de limpeza personalizadas com base nos
detalhes de cada espaço. Confira o que você deve fazer:
•

Consulte as melhores práticas em lista de verificação de cada espaço
para assegurar que todas as áreas estejam limpas e higienizadas entre
as utilizações.
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Etapa 5: Arrumação final
Para ajudar a evitar contaminação, é importante terminar de limpar e higienizar
um espaço antes de repor itens para o próximo hóspede. Confira o que você
deve fazer:
•
•
•

Lave as mãos e troque as luvas antes de repor os materiais, como novas
sacolas de lixo;
Descarte com segurança os materiais de limpeza e os equipamentos de
proteção em sacolas adequadas;
Não entre novamente em um espaço depois que ele for higienizado.
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ANEXO I – Lista de verificação da preparação

EPIs

ok

Luvas descartáveis

Máscara ou proteção facial
de tecido

Avental ou bata

Óculos de proteção/face
shield

PRODUTOS DE LIMPEZA

Desinfetante multiuso

Solução com detergente

Solução para limpar o chão
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Limpa vidros

Desinfetantes spray
(Lysoform) ou álcool a 70%
líquido.

MATERIAIS DE LIMPEZA
Vassoura

Pá de lixo

Panos de microfibra

Esfregão

Balde
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ANEXO 9 – Ficha de notificação de incidentes e situações de risco
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