
-19

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

E PREVENÇÃO AO COVID 19.
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O QUE É O CORONAVÍRUS?

o Grande família viral, responsável por
gerar infecções respiratórias

o O primeiro coronavírus humano foi
isolado em 1937

o Os sintomas geralmente são leves e
semelhantes aos de um simples resfriado

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde



Transmissão local
Ainda é possível relacionar o
doente ao caso confirmado

Transmissão comunitária 
(sustentada)

Contágio pode ocorrer mesmo entre 
pessoas que  não viajaram e não �veram 

contato com pessoas que viajaram

Caso importado
Pessoas que se infectaram

em outro país

Número de casos

+

-

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde

CONCEITOS DE TRANSMISSÃO
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INFORMAÇÕES PARA 

AUXILIAR NO CONTROLE

DA COVID-19.
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DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde

o Incen�var o colaborador/empregado
com doenças respiratórias a
permanecer em casa (ex. possibilidade
de trabalho via home office)

o Iden�ficar os colaboradores/
empregados com doenças respiratórias
(grupo de risco)

o Manter o ambiente de trabalho limpo:
mesas, balcões, bancadas, maçanetas etc
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AÇÕES INTERNAS 

DE PREVENÇÃO

Ÿ Manter a estação de trabalho sempre limpa;

Ÿ Trabalhar com a porta das salas abertas;
Ÿ Incen�var a não usar o elevador;

Ÿ Suspender reuniões presenciais nos próximos 15 
dias.  As reuniões serão realizadas de forma remota, 
por webconferência ou teleconferência. Após 
decorrido  este prazo, será avaliada a con�nuidade 
ou não desta estratégia, dependendo do cenário de 
evolução da pandemia;

Ÿ Limpar o veículo com álcool, antes e depois de usar;

Ÿ Distribuir  álcool em gel para toda a empresa.

Ÿ Programar lanches e uso da cozinha em horários 
mais espaçados, com menor fluxo de pessoas;

Ÿ Orientar o uso de veículos com vidros abertos, sem 
usar ar condicionado;

Ÿ Aumentar a frequência de limpeza nas áreas 
comum;
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VIAGENS

o Avaliar a necessidade de viagens (internacionais e
nacionais)

o Avaliar receber visitantes de países que registraram
a doença



engenharia

R

SURGIU UM CASO SUSPEITO.

O QUE FAZER?



Instruir a buscar 
orientação médica. Será 
necessária a realização 
de exames específicos

Medidas não são 
necessárias

Fonte: Ministério da Saúde

CONCEITOS DE TRANSMISSÃO
CASO SUSPEITO

OU PROVÁVEL

NÃO É UM 

CASO SUSPEITO

SIM?

NÃO?

Febre e sintomas 
respiratórios + 

Viagem nos 
úl�mos 14 dias 
(áreas afetadas)

Febre ou sintomas 
respiratórios + 

Contato próximo de 
casos suspeitos ou 
confirmados, nos 
úl�mos 14 dias

Febre ou sintomas 
respiratórios + 

Contato próximo de 
caso confirmado em 

laboratórios nos 
úl�mos 14 dias
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CUIDADOS EM DOMICÍLIO

COM CASOS SUSPEITOS
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CUIDADOS EM DOMICÍLIO

01

02

Permanecer em casa até a resolução 
completa dos sintomas ou até que se 
tenha o resultado dos exames

Não frequentar o local de trabalho ou 
locais públicos. Só sair de casa em 
situações de emergência durante o 
isolamento (u�lizar máscara cirúrgica)

03
Permanecer isolado em ambiente com 
ven�lação natural, com distância de pelo 
menos 1 metro de outras pessoas

04
Limitar a circulação, evitando ambientes 
compar�lhados que não sejam bem 
ven�lados

Fonte: OMS
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CUIDADOS EM DOMICÍLIO

Fonte: OMS

05
Higienizar as mãos com frequência, 
u�lizando água e sabão ou álcool 70% 
(evitar toalhas compar�lhadas ao secar as 
mãos)

06
Cobrir a boca durante tosse e espirros e, 
em seguida, realizar a higiene das mãos

07
Não compar�lhar objetos de uso pessoal, 
como escovas de dentes, talheres, pratos, 
bebidas, alimentos, toalhas ou roupas de 
cama.
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CUIDADOS EM DOMICÍLIO

Fonte: OMS

08
Limpar e desinfetar diariamente 
super�cies frequentemente tocadas, 
como mesas, cabeceiras e outros móveis 
do quarto e banheiro.

09
Roupas podem ser lavadas normalmente 
com água e sabão comum. Não há 
necessidade de lavar separadamente. 
Evitar agitar a roupa suja.
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GRIPE, RESFRIADO, DENGUE

OU CORONAVÍRUS?



CORONAVÍRUSDENGUE (Arbovírus)RESFRIADO (Rinovírus)GRIPE (Influenza)

Coriza

Congestão nasal

Dificuldade para deglu�r

Dificuldade para respirar

Dor de cabeça

Dor de garganta

Dor no corpo

Dor nas ar�culações

Dor nos olhos

Falta de ape�te

Fraqueza

Febre

Mal-estar

Manchas vermelhas no corpo

Prostação

Tosse

Pneumonia e 
necessidade de 

internação hospitalar

Pneumonia e 
necessidade de 

internação hospitalar

Dor abdominal 
intensa, vômitos e 
sangramento de 

mucosas

Infecção de ouvido 
aguda e sinusite

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Jornal O Tempo

TABELA COMPARATIVA
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É IMPORTANTE MANTER A CALMA

E TER CUIDADO COM FAKE NEWS



JUNTOS E COM RESPONSABILIDADE,

VAMOS ULTRAPASSAR ESTE DESAFIO.

Diretoria
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