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1. Introdução: 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do Coronavírus foi 
descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de Coronavírus 
(COVID-19). 
 

Para a EBEC a sua segurança é nossa prioridade. É inevitável que a disseminação do Coronavírus impacte 

significativamente as atividades da nossa empresa e por isso respeitamos todas as medidas preventivas 

adotadas pelo Ministério da Saúde.  

 

Avaliaremos periodicamente o cenário da pandemia do Coronavírus, visando deixar o menor número de 

colaboradores expostos e seguindo todos os cuidados necessários. 

 

2. Objetivo: 

As ações deste Protocolo EBEC COVID-19 visam garantir a saúde e segurança dos nossos empregados, para 

que em conjunto, todos possam manter a calma e cumprir as recomendações específicas durante a rotina de 

trabalho e fora dele. 

 

Paras as atividades essenciais, adotaremos sempre medidas Preventivas e Protetivas para; 

• Proteger a saúde dos empregados, promovendo o respeito à vida; 

• Retardar a propagação do vírus nas nossas áreas; 

• Dar orientações para manter a continuidades das atividades que se fazem necessárias. 

 

3. Aplicação: 

As diretrizes deste documento se aplicam para todas as Unidades da EBEC-SA. 

 

4. Cuidados Básicos: 

A EBEC-SA vem orientando, através de vários meios de comunicação, os cuidados básicos para reduzir o 

risco geral de contrair ou transmitir o Coronavírus – COVID-19. Entre as medidas estão: 

 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Se não houver 

água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool 70%; 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; 

• Utilizar máscaras proteção durante a jornada de trabalho; 

• Comunicar imediatamente, caso ocorra contato com alguma pessoa com sintomas de calafrios, 

dor de garganta, falta de ar, tosse seca, febre (acima de 37,8º), coriza / nariz congestionado, 

perda de olfato, perda de paladar, permanecendo após este contato, em quarentena de 14 dias 

em casa; 

• Ficar em casa quando estiver apresentando algum sintoma de calafrios, dor de garganta, falta 

de ar, tosse seca, febre (acima de 37,8º), coriza / nariz congestionado, perda de olfato, perda de 

paladar e comunique a empresa e procure uma Unidade de Saúde; 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 
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NOTA: 
 
Será considerado contato o trabalhador que teve contato físico (por 
exemplo, aperto de mão) ou contato direto desprotegido com 
secreção (por exemplo, tocando lenços de papel usados com as 
mãos nuas) ou contato direto desprotegido (frente a frente no posto 
de trabalho, sala de reunião ou sala de espera do serviço médico) 
a uma distância inferior a 2 (dois) metros e com duração superior a 
15 (quinze) minutos ou assentado a 2 (dois) assentos adjacentes, 
em qualquer direção, do trabalhador IgM positivo para COVID-19, 
nas últimas 72 (setenta e duas) horas.  

  
Quando o trabalhador estiver protegido, define-se contato direto a distância inferir a 1 (um) metro e com 
duração superior a 15 (quinze) minutos.  
 
As medidas de organização do trabalho e de circulação para impedir a aglomeração de pessoas consistem 

em: 

a) Instalação de separações físicas nas localidades onde possam ocorrer filas, tais como cones com 

correntes ou fitas; 

b) Definição e normatização de áreas de circulação de pessoas; 

c) Reforço das marcações de distanciamento entre pessoas; 

 

 

5. Cuidados Específicos: 

 
6.1. TERMOMETRO DE TESTA 

• Designar empregado treinado e com proteção adequada para aferir a temperatura corpórea dos 

empregados antes do início da jornada; 

• Caso algum empregado apresente temperatura acima de 37,8ºC, deve ser orientado a procurar um 

posto médico. O empregado deve retornar a sua residência, e intensificar o distanciamento social e 

demais orientações de prevenção; 

•  Informar aos responsáveis da empresa para que seja iniciado o monitoramento; 

• Os empregados devem acessar os locais de trabalho apenas após aferição da temperatura. 

 
6.2. PORTARIA 

• Permitir apenas a entrada de pessoas utilizando máscara de proteção; 

• Permitir a entrada de pessoas na empresa somente após a aferição que indiquem temperatura inferior 

a 37,8°; 

• Em caso de identificação de caso suspeito, a pessoa é retida, a empresa é informada, e o empregado 

deve ser encaminhado para orientação médica e não entrar em contato com demais trabalhadores até 

a liberação final; 

• Nas portarias deverão ter disponíveis álcool gel 70%.  

 

6.3. VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS / POSTO DE TRABALHO 
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• Higienizar com desinfetante os locais de contato com mãos, em especial na troca de operadores. 

Informar a higienização no check list de veículos.  

NOTA: Veículos e equipamentos devem ser higienizados através de solução Lysoform, sendo proibido 

a guarda de álcool gel em seu interior. 

• Evitar andar com acompanhantes, caso necessário, seguir as medidas preventivas adotadas, em 

especial com as janelas abertas, ar condicionado com circulação externa, e seguindo o alerta de 

segurança sobre utilização segura de veículos; 

• Os postos de trabalho administrativos deverão ser higienizados periodicamente em horários 

espaçados ou na troca de ocupantes. 

 

6.4. REFEITÓRIOS 

• Aumento do distanciamento físico, com marcação de mesas onde é permitida ou proibida a ocupação. 

O espaçamento entre as mesas, através de demarcações deve garantir que os empregados não 

fiquem de frente a outro empregado e os assentos em cada mesa devem ser distanciados em pelo 

menos 1,5 m; 

• A fila para a entrada no refeitório deverá ser sinalizada com pontos equidistantes em 2 metros; 

• Aumentar a escala do horário de almoço, garantindo o menor número de empregados ao mesmo tempo 

no recinto, mantendo o distanciamento social durante a refeição; 

• Sinalizar na entrada do refeitório o número máximo de pessoas que podem entrar ao mesmo tempo; 

• Não é permitido o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer 

outro utensílio; 

• Reforço de limpeza de mesas com desinfetantes de solução clorada, após cada utilização; 

• Deverá ser disponibilizado álcool gel 70% na entrada dos refeitórios. 

 

6.5. REUNIÕES E EVENTOS 

• As reuniões por sistemas de teleconferência deverão ser privilegiadas (Teams, Skype, ZOOM etc.); 

• As reuniões presenciais não deverão ser realizadas, caso seja imperiosa a sua realização, o local 

deverá ser ventilado naturalmente e possuir uma dimensão em que os participantes mantenham uma 

distância de raio de 1,5 metros entre eles e utilização de máscara de tecido por todos os participantes; 

• Todos os eventos que favoreçam a aglomeração de pessoas, sem os devidos cuidados, não poderão 

ser realizados (treinamentos, campanhas, etc.). 

 

6.6. HOME OFFICE 

• Reduzir o efetivo em todas os setores da Empresa, de forma a manter os empregados dos Grupos de 

Riscos e aqueles com funções de cunho administrativo em suas residências realizando trabalho Home 

Office; 

• Definir métodos em que os empregados em regime Home Office recebam todas as informações 

necessárias para a prevenção do contágio ao COVID-19. 

 

6.7. LIMPEZA DE INSTALAÇÕES 

 
• Intensificar a limpeza das instalações com jatos de água com solução de hipoclorito de sódio 0,2%, em 

especial as áreas de grande circulação; 
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• As superfícies de toque (cadeiras, maçanetas, portas, corrimão, apoios em geral e objetos afins) devem 

ser limpas preferencialmente com álcool gel 70% ou hipoclorito de sódio a 0,1%, ou outro desinfetante 

indicado para este fim; 

• Eliminar lixeiras que precisam de contato manual para a abertura da tampa; 

 
 

6.8. MÁSCARA DE TECIDO 

• Todos os empregados, em todo o período deverão utilizar máscaras de tecido; 

• O uso da máscara não reduz ou substitui a necessidade das medidas de higiene e a manutenção do 

distanciamento entre as pessoas. 

 
6.9. SINALIZAÇÃO 

• Todas as áreas (refeitórios, banheiros, escritórios) deverão ser sinalizadas com orientações e 

restrições necessárias à manutenção da higiene, manutenção do distanciamento e ações educativas; 

 
6.10. EMPREGADOS DE GRUPO DE RISCOS 

• Conforme orientações do Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho, baseado em 

avaliações de risco individualizadas recomendam-se remoção temporária do empregado do 

ambiente de trabalho. Devendo ser utilizado no contexto de avaliação médica e avaliação de risco no 

contexto da pandemia relacionados ao ambiente de trabalho; não deve ser utilizado de maneira isolada: 

➢ Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, independentemente de haver comorbidades; 

➢ Pessoas com idade acima de 50 anos associado a hipertensão ou diabetes ou doenças 

cardiovasculares descompensadas; 

➢ Doenças respiratórias crônicas;  

➢ Pessoas imunocomprometidas, inclusive em tratamento para câncer;  

➢ Pessoas com doenças renais crônicas;  

➢ Pessoas com hipertensão descompensada;  

➢ Pessoas com diabetes insulinodependentes ou diabetes descompensado;  

➢ Pessoas com obesidade grau III (IMC ≥ 40);  

➢ Gestantes e lactantes de até um ano;  

➢ À Critério Médico. 

 
6.11. VISITANTES 

• Os visitantes estão sujeitos às mesmas práticas sanitárias aplicáveis ao demais empregados; 
 
 

6.12. SAÚDE DOS TRABALHADORES 
 
A EBEC-SA implementará as seguintes medidas: 

 

• Afastamento de imediato do colaborador assintomático, não gravemente imunossuprimidos, após ser 

submetido a teste RT PCR , apresentar resultado positivo, pelo período de 10 (dez) dias, contados a 

partir da realização do teste 

• Pacientes assintomáticos e gravemente imunossuprimidos, a após ser submetido a teste RT PCR , 

apresentar resultado positivo, pelo período de 20 (vinte) dias, contados a partir da realização do teste. 
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• Os Colaboradores afastados, considerados casos suspeitos de COVID-19, poderão retornar às suas 

atividades laborais presenciais antes do período determinado de afastamento quando estiverem 

presentes os dois critérios abaixo:  

a) exame laboratorial descartando a COVID-19, E 

b) estiver assintomático por no mínimo 72 horas; 

 

• Os Colaboradores afastados, considerados casos confirmados por COVID-19, poderão retornar às 

suas atividades laborais presenciais somente após a autorização do Departamento de Medicina do 

Trabalho – SECONCI-MG; 

 

 

Sobre a testagem da COVID 19, a EBEC-SA deve: 

 

• Promover a testagem dos trabalhadores sintomáticos respiratórios com indicação clínica para o SARS-

CoV-2 através do teste RT PCR. 

 

 

6. Considerações Finais: 

• Fica proibido a utilização de equipamentos de colegas de trabalho ou o seu compartilhamento, como 

fones de ouvido, aparelhos de telefone, rádios, máscaras faciais; 

• Uso obrigatório de máscaras para todos os empregados EBEC-SA e prestadores de serviço, com 

orientações sobre a forma de higienização das mesmas. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 - atualizada em 27/10/2020 

 

NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 86/2020 - DEFINIÇÕES DE AFASTAMENTO LABORAL PARA 

PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
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