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RECOMENDACOES PARA USO DE VEÍCULOS 

1.0 Conceito: condutas a serem adotadas ao utilizar veículos oficiais à trabalho  

 

1.1.Finalidade 

• Prevenir a transmissão de micro-organismos patogênicos 

• Preservar a saúde do servidor   

 

1.2 Indicação 

• Servidores (motoristas e passageiros) que utilizam veículos oficiais  

 

2.0 Materiais 

• Preparação alcoólica (álcool gel a 70% ou solução antisséptica) 

• Pano de algodão ou papel toalha  

• Máscaras caseiras para proteção 
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3. 0 Execução  

Nº 

ORDEM 

AÇÕES AGENTE OBSERVAÇÕES 

1. . 

Colocar máscara caseira para proteção ao 

sair de casa, respeitando as normas de 

biossegurança (segurar apenas no elástico 

evitando tocar na parte da frente da 

máscara). Caso seja necessário tocar a 

máscara, utilizar apenas as bordas 

superiores ou inferiores para o ajuste, e 

nunca  tocar a parte do meio 

Motorista e passageiro  

2.  

Disponibilizar preparação alcoólica a 70% 

no interior dos veículos  

Setor de transporte / UFJ  

3. . 

Antes e após utilizar veículo higienizar 

maçanetas, volante, cambio; cinto de 

segurança e demais superfícies de contato, 

friccionando álcool a 70% sobre essas 

superfícies, preferencialmente utilizando 

papel descartável ou toalha. Na 

impossibilidade, utilizar toalha de algodão 

ou outro material disponível  

Motorista  

4.  

Realizar o procedimento de higienização 

em um único sentido, alternando as faces 

do papel ou pano 

Motorista  

5.  

Descartar o papel tolha no lixo após uso. 

Ou se utilizar toalha de algodão 

acondicionar em um saco palstico para 

posterior lavagem 

Motorista  

6.  

Ao iniciar a viagem solicitar ao passageiro 

que fique em bancos alternados,  a fim de 

aumentar o distanciamento e solicitar que 

coloque a máscara (Figura 1) 

Motorista  

7.  
Troque a máscara caseira a cada 2 horas de 

uso   

Motorista e passageiro  

8.  

Explicar que por medidas de segurança, 

durante as viagens os vidros deverão 

permanecer abertos durante toda a viagem. 

Caso ligar o ar condicionado este deverá 

Motorista  
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está no modo de ventilação externa. 

9.  

Ter sempre um saco plástico para que o 

passageiro descarte o livo por ele 

produzido, evitando utilizar o lixo presente 

no veículo 

Motorista/ UFJ  

10.  

Caso tenha que auxiliar o passageiro com 

malas e demais necessidades, atentar-se 

para higienização das mãos com água e sa-

bão ou solução alcoólica logo após auxílio. 

Motorista   

11.  

Ao terminar a viagem higienize celular e 

óculos com solução alcoólica a 70% 

Motorista e passageiro  

12.  

Ao retornar para casa, não toque em nada 

antes de se higienizar (banho), se não puder 

higienize todas as áreas expostas   

Motorista e passageiro  

13.  

Ao chegar em casa retire os sapatos e os 

deixe do lado de fora até que seja realizada a 

higienização do solado com hipoclorito 

Motorista e passageiro  

14.  

Deixe bolsa, carteiras e chaves em uma 

caixa na entrada da casa  

Motorista e passageiro  

15.  

Lave as maos com agua e sabao antes de 

retirar a mascara  

Motorista e passageiro  

16.  

Remova a mascra pelo laço/nó da parte de 

posterior e evite tocar na parte da frente 

Motorista e passageiro  

17.  

Deixe a mascara de molho por 30 minutos 

em uma mistura de 1 parte de água sanitária 

(2% a 2,5%) com 50 partes de agua 

potável. Ex: 10 ml de agua sanitária para 

500ml de agua potável . Depois lave a 

Motorista e passageiro  
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Figura 1. Imagem disponível na internet 
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mascara com agua e sabão 

18.  

A mascara deve estar seca para o uso Motorista e passageiro  


