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Por esse motivo, o fechamento do

comércio e da indústria está fazendo com

que muitas pessoas não estejam

conseguindo auferir renda alguma,

enquanto outras estão realizando as suas

tarefas a partir de casa.

O caos provocado pelo novo

Coronavírus (COVID-19) paralisou

a rotina da maior parte dos

trabalhadores no Brasil.

Devido à preocupação de

que o vírus se espalhe,

muitas empresas fecharam

suas portas por decisão

própria ou por decretos

obrigatórios por tempo

indeterminado.



Mas, 

o que fazer em relação aos 

colaboradores que continuam indo 

para o trabalho e, por 

consequência, se expondo ao 

Coronavírus?

Atualmente, diversos

setores da economia

estão funcionando, tal

qual os supermercados,

postos de gasolina

e lotéricas. Isso significa

que os seguranças,

frentistas, caixas e uma

série de outros

funcionários se mantêm

em contato com o

público no exercício

das suas funções.
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Quem atua na área segurança do trabalho já

conhece os Equipamentos de Proteção

Individual (EPI's), mas talvez não esteja seguro

sobre como atuar em relação ao

Coronavírus.

Para essas pessoas, é fundamental saber

como se proteger adequadamente e diminuir

as chances de contaminação.
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Se você tem interesse em entender

melhor sobre o impacto do

Coronavírus na segurança do trabalho,

confira o material a seguir!



O novo 
coronavírus

O COVID-19 é um vírus que causa infecções

respiratórias, e foi descoberto em dezembro de

2019, na China.

Embora o novo coronavírus apresente uma

letalidade relativamente baixa, o maior risco

relacionado à doença é o sobrecarregamento

dos sistemas de saúde público e privado do

Brasil, na hipótese de muitas pessoas ficarem

infectadas ao mesmo tempo.
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Antes de começarmos a 

tratar sobre a segurança do 

trabalho e o COVID-19, vale 

a pena trazer algumas 

informações básicas sobre 

esse vírus.



O novo 
Coronavírus

Para evitar o cenário de abarrotamento de

unidades de saúde e hospitais, as diversas

esferas do governo estão promovendo a

quarentena da população como forma de

diminuição da velocidade de contágio.

Tendo em vista o cenário que se apresenta, é

importante conhecer como funciona o vírus,

incluindo os sintomas, as formas de contágio e

os grupos de risco.





Sintomas 8
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 Saliva

 Espirro

 Tosse

 Catarro

 Contato próximo com 

pessoas contaminadas

 Contato com objetos ou

superfícies contaminadas,

seguido de contato com a

boca, nariz ou olhos.

 As formas de transmissão

são semelhantes às da

gripe comum. De todo

modo, conhecê-las é

relevante para entender

como utilizar os EPI's

adequados,

conforme será visto na

sequência.
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Algumas pessoas fazem parte 

dos grupos de 

risco por possuírem uma 

chance mais elevada de 

apresentarem complicações 

devido ao contágio pelo novo 

Coronavírus:

 Idosos;

 Diabéticos e 

hipertensos;

 Pessoas com 

insuficiência renal 

crônica;

 Pessoas com 

doença respiratória 

crônica, como a 

asma;

 Doentes 

cardiovasculares;

 Quem faz parte da 

lista deve respeitar 

a quarentena e 

evitar o contato 

com outras pessoas.

Grupos 

de Risco



Evitar abraços, beijos e apertos     

de mão;

Lavar as mãos com água e 

sabão sempre que possível, 

principalmente após interações      
ocorridas fora de casa;

Utilizar álcool em gel 70% para 

higienização no ambiente 

de trabalho e fora de casa, 

no geral;

Cobrir o nariz e a boca ao 

espirrar e tossir, sem utilizar as 

mãos;

Evitar aglomerações;

Não compartilhar objetos 

pessoais;

Manter os ambientes com 

ventilação natural.

Higiene Pessoal
Neste momento, as principais recomendações 

do Ministério da Saúde são:



A disseminação do Coronavírus fez com que a

utilização de EPI's de maneira correta se tornasse

ainda mais fundamental, e acrescentou cuidados

necessários, especialmente, no que diz respeito

ao manuseio desses equipamentos.

Felizmente, os especialistas em segurança do

trabalho, que já possuem conhecimento sobre os
EPI's, podem auxiliar na hora de utilizar e de

instruir os trabalhadores na forma de manuseio

destes equipamentos.

Isto posto, quais seriam os equipamentos de 

proteção recomendados às pessoas que 

trabalham com o público?

Segurança do Trabalho 

e 

COVID-19



Máscara

Através da sua
utilização, a pessoa
contaminada ou
com suspeita de
infecção evita que
o vírus se propague
através do contato
social.

As máscaras são 

indicadas para 

conter a 

transmissão do vírus 

ao público.



Com a disseminação do 

Coronavírus, as autoridades de 

saúde passaram a 

recomendar a utilização de 

máscaras por todas as pessoas 

que participam de interações 

sociais, seja no trabalho ou 

saindo de casa para ir ao 

supermercado e à farmácia.
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5
é recomendada aos 

profissionais da saúde que 

estão trabalhando em 

unidades de saúde e, 

portanto, servem também 

para outros trabalhadores 

que mantêm contato com 

o público.

Máscara Cirúrgica



Com o aumento 

da demanda 

causada pela 

ocorrência de 

novos casos e 

pelo uso 

obrigatório pela 

população em 

virtude de 

decretos 

obrigatórios, as 

máscaras 

cirúrgicas estão 

em falta no 

mercado.



A opção mais conveniente é 

procurar por máscaras e 

respiradores alternativos, muito 

utilizados como EPI's

na construção civil ou mesmo, 

máscaras alternativas. 

Para os que não estão 

encontrando nenhuma 

máscara, é possível 

confeccionar uma em casa, 

utilizando tecidos de algodão 

ou outros materiais que criem 

uma barreira contra o vírus.



Máscara Artesanal
Qualquer pessoa pode fazer 

uso de máscaras faciais de uso 

não profissional, inclusive 

crianças e pessoas debilitadas, 

desde que respeitadas a 

tolerância, o ajuste e a higiene 

do material. Recomenda o uso 

em locais públicos (por 

exemplo, supermercados, 

farmácia e no transporte 

público).

O profissional de saúde 
também poderá indicar a utilização da 

máscara não profissional nas condições 

de exposição que ele indicar como 

adequada. 



Normas de uso

A máscara é de uso individual e 

não deve ser compartilhada; 

As medidas de higiene e a limpeza 

das máscaras não profissionais em 

tecido e a eliminação periódica das 

descartáveis são ações importantes de 

combate à transmissão da infecção;

É recomendável que cada pessoa tenha em 

torno de 5 (cinco) máscaras de uso individual

Fazer a adequada 

higienização das mãos com 

água e sabonete ou com 

preparação alcoólica a 70%. 

IMPORTANTE: mesmo de 

máscara, mantenha 

distância de mais de 1 (um) 

metro de outra pessoa.



Normas de uso
Antes de colocar a máscara 

no rosto deve-se: 

Assegurar que a máscara 

está em condições de uso 

(limpa e sem rupturas); 

Fazer a adequada 

higienização da mão com 

água e sabonete ou com 

preparação álcoólica a 70% 

(cubra todas as superfícies 

de suas mãos e esfregue-as 

juntas até que se sintam 

secas); 

Tomar cuidado para não 

tocar na máscara, se tocar 

a máscara, deve executar 

imediatamente a higiene 

das mãos; 

Cobrir totalmente a boca e 

nariz, sem deixar espaços 

nas laterais; 

Manter o conforto e espaço 

para a respiração; 

Evitar uso de batom ou outra 

maquiagem ou base 

durante o uso da máscara.



Advertências

Não utilizar a 
máscara por 
longo tempo 
(máximo de 3 
horas); 

Trocar após esse
período e sempre
que tiver úmida, 
com sujeira
aparente, 
danificada ou se 
houver
dificuldade para 
respirar; 

Higienizar as 
mãos com água
e sabonete ou
preparação
alcoólica a 70% 
ao chegar em
casa; 

Retire a máscara
e coloque para 
lavar; e. repita os
procedimentos
de higienização
das mãos após a 
retirada da 
máscara; 

Não compartilhe
a sua máscara, 
ainda que ela
esteja lavada.



Limpeza
Ao contrário das máscaras 

descartáveis, as máscaras de tecido 

podem ser lavadas e reutilizadas 

regularmente, entretanto, 

recomenda-se evitar mais que 30 

(trinta) lavagens. 

A máscara deve ser lavada 

separadamente de outras roupas;

Lavar previamente com água 

corrente e sabão neutro; 

Deixar de molho em uma solução de água 

com água sanitária* ou outro desinfetante 

equivalente de 20 a 30 minutos;

Enxaguar bem em água corrente, para 

remover qualquer resíduo de desinfetante; 



Limpeza
Evite torcer a máscara com 

força e deixe-a secar; 

Passar com ferro quente; 

Garantir que a máscara não 

apresenta danos (menos 

ajuste, deformação, 

desgaste, etc.), ou você 

precisará substituí-la; 

Guardar em um recipiente 

fechado. * Para preparar 

uma solução de água 

sanitária ( 2,5%) com água, 

por exemplo, você pode 

diluir de 2 colheres de sopa 

de água sanitária em 1 litro 

de água. 

Caso você possua máquina 

de lavar, pode programar o 

ciclo completo de lavagem 

(lavagem, enxague, 

secagem) de pelo menos 30 

minutos com uma 

temperatura de lavagem de 

60ºC.



Descarte
Descarte a máscara a de pano ao 

observar perda de elasticidade das 

hastes de fixação, ou deformidade no 

tecido que possam causar prejuízos à 

barreira. 

As máscaras de TNT não podem ser 

lavadas, devem ser descartáveis após o 

uso. Para removê-la, manuseie o 

elástico ao redor das orelhas, não toque 

não a parte frontal da máscara e jogue 

fora imediatamente em um saco papel 

ou plástico fechado ou em uma lixeira 

com tampa. 

Evite tocar a superfície do saco de 

papel ou plástico após o descarte da 

máscara, não toque no rosto ou em 

superfície, lave imediatamente as mãos 

com água e sabonete novamente ou 

proceda a higienização com 

preparação alcoólica a 70%

Fonte:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/2192

01/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf4301

84-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7


Luvas
A utilização de 

luvas é 

recomendada aos 

profissionais que 

mantém um 

contato mais 

próximo com 

materiais expostos 

ao público, bem 

como contato 

constante com 

outras pessoas.

É importante 

ressaltar que, 

mesmo protegido 

com as luvas, o 

trabalhador jamais 

deverá levar as 

suas mãos ao rosto!



Distanciamento 

Social

Os órgãos de saúde recomendam que todas as 

pessoas que necessitam manter alguma forma 

de interação social o façam com uma distância 

mínima de um metro e meio entre elas.



Mudança nas Rotinas de 

Trabalho – em geral
Grande parte das Empresas necessitaram alterar suas 

rotinas de trabalho em virtude do Confinamento 

(Distanciamento Social/Quarentena), tais como:

Viagens

Evitar o envio de 

empregados para 

viagens a trabalho, 

nacionais ou 

internacionais.

Sintomas de Gripe no 

Ambiente de Trabalho

Não permitir, no 

ambiente de trabalho, 

colaboradores com 

sintomas de 

gripe/resfriado.

Home-Office

Trabalho home-office 

e/ou redução de 

equipe com 

compensação de 

bancos de horas.

As reuniões presenciais 

foram substituídas por 

reuniões através de 

chamadas de vídeo ou 

teleconferência.

Higiene no ambiente de trabalho

Enfatizar através de campanhas, 

avisos, informes por todas as 

formas possíveis de comunicação 

interna, os cuidados de higiene e 

limpeza no ambiente de trabalho, 

e ainda, fornecer 

obrigatoriamente itens específicos, 

tais como álcool (gel ou líquido), 

sabonete, sabão e sabão líquido.

Documentar medidas 

Sugere-se ainda para que a 

empresa tenha respaldo, que 

ao serem colocadas em 

práticas as medidas de 

precaução, tais como: higiene 

constante do local de trabalho, 

máscaras, luvas, álcool gel, etc, 

sejam documentadas.

Eventos

Cancelar a 

participação de 

empregados em 

feiras,

congressos, 

palestras, reuniões, 

e demais atos 

assemelhados



Mudança nas Rotinas de 

Trabalho Especificamente 

em SST

Prestadores de 
Serviço

Suspensão ou 

liberação por tempo 

indeterminado de 

profissionais de serviços 

não essenciais.

Transporte

Redução pela metade 

ou menor porcentagem 

de passageiros, 

intercalando as vagas 

nos ônibus/vans. Na 

entrada do veículo 

afere-se a temperatura 

de cada individuo e 

ofertado o uso do 

álcool a 70%.

DDS

Realização de DDS através de 

aulas gravadas em vídeo, 

monitores ou presencial com o 

profissional palestrante e 

participantes utilizando 

devidamente todos os EPI´s e 

distanciamento entre de 1mt a 

1,5mt.

Informação

Informativos visuais 

distribuídos de forma 

impressa ou através de 

cartazes em 

comunicados internos 

em murais ou outras 

mídias. 

Aferição de Temperatura

Procedimento adotado em 

várias empresas, por vários 

setores, principalmente na 

entrada ou saída da 

empresa, realizado 

principalmente pelos 

profissionais das portarias ou 

SESMT, devidamente 

treinados.

Refeitório

Redução da quantidade 

de cadeiras, 

implantação de divisórias 

e distanciamento maior 

entre as mesa; 

Implantação de uso 

obrigatório do álcool a 

70% após a lavagem das 

mãos antes e depois das 

refeições; Maior rigor na 

limpeza e desinfecção 

do refeitório.



Veja mais sobre 

segurança do 
trabalho

Se você tem interesse em aprender sobre

segurança do trabalho, dê uma conferida

nos cursos da Personality Educação

Profissional!

Na Personality, você pode fazer cursos
sobre:

 NR's 01, 05, 07, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23,

33 e 35

 NHO's 01, NHO 06 e NHO 11

 PGR

 GRO

 e-Social

Para saber mais detalhes, confira o site,
facebook e o Instagram da Personality!

Um grande abraço e até o próximo artigo!

Autores deste E-book:

Sidney Figueira 

Diretor Técnico e Consultor de SST

Paula Pinheiro

Farmacêutica Bioquímica – CRF/AM: 02530

Diretora Administrativa Personality EP

www.personalityep.com.br
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