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CONDUTAS NO LOCAL DE TRABALHO PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO COM 

CORONA VÍRUS  

 

1.0 Conceito: recomendações a serem adotadas nos locais de trabalho para minimizar a transmissão 

do Corona vírus.  

 

1.1 Finalidade 

 

✓ Prevenir a transmissão de microrganismos patogênicos   

✓ Promover a segurança dos servidores 

 

1.2 Indicação 

 

✓  Todos os servidores da UFJ (Docentes / Técnico Administrativos em Educação e 

Terceirizados) 

 

✓ Materiais: 

 

✓  Solução alcoólica asséptica a 70%  

✓ Papel toalha  

✓ Máscaras de pano  

 

3.0 Procedimento 

 

1. Utilizar Máscaras de pano durante todo expediente de trabalho; 

2. Levar máscaras reserva para troca a cada duas horas de uso ou quando apresentar sujidade 

ou perceber excesso de umidade;  

3. Disponibilizar álcool gel 70% ou solução alcoólica para os servidores, em local sinalizado, 

e indicar com informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido e papel 

toalha descartável nos lavatórios de higienização de mãos; 

4. Realizar lavagem frequente das mãos com agua e sabão ou álcool em gel; 

5. Cobrir nariz ou boca quando espirrar ou tossir; 

6. Realizar higiene das mãos após espirrar ou tossir; 

7. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

8. Evite abraços, beijos e aperto de mão; 

9. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos ou garrafas; 
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10. Superfícies (por exemplo, mesas) e objetos ( por exemplo, telefones, teclados) precisam ser 

limpos regularmente. Na presença de sujidade, limpar com pano úmido e sabão e secar. 

Posteriormente realizar fricção com pano embebecido com álcool 70%. 

 

11. Organizar mesas de trabalho assegurando pelo menos um metro e meio de distância entre 

elas   

12. Manter o ambiente bem ventilado com janelas abertas e evitar o uso de ar condicionado, 

exceto nos ambientes em que seu uso é essencial (ex: sala de raio -X) 
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RECOMENDAÇÕES AO RETORNO PARA CASA  

 

1.0 Conceito: orientações para retorno do servidor a sua residência após a jornada de trabalho 

 

1.1.Finalidade 

 

✓  Promover medidas de precauções para retorno seguro dos servidores 

 

1.2 Indicação 

 

✓ Todos os servidores da UFJ 

 

2.0 Materiais 

 

✓ Não se aplica 

 

3.0 Procedimento 

1. Ao voltar para casa, não toque em nada antes de se higienizar; 

2. Retire os sapatos e os deixe em local separado para posterior lavagem;  

3.  Retire a roupa e coloque-a em uma sacola plástica no cesto de roupas ou a lave 

imediatamente separada das demais; 

4. Deixe bolsas, carteiras e chaves, em uma caixa na entrada da casa. Posteriormente, faça a 

desinfecção, friccionando pano embebecido com álcool 70%;  

5. Lavar os panos utilizados para desinfecção de objetos com água e sabão; 

6. Lave as mãos com água e sabão, antes de retirar a máscara; 

7. Remova a máscara pelo laço ou nó da parte de trás e evite tocar na parte da frente 

8. Deixe a máscara de molho por 30 minutos em uma mistura de 1 parte de água sanitária (2% 

a 2,5%) com 50 partes de água potável. Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500 ml 

de água potável. Deixe de molho por 10 minutos. 

9. Lave a máscara e as mãos com água e sabão. 

10. A máscara precisa estar seca para ser utilizada de novo. 

11.  Tome banho 
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12. Ao final do expediente realize a desinfecção de seu celular e óculos com álcool 70%. 

13. Limpe embalagens e produtos que trouxer de rua antes de guardar 

 

 


