INSTRUÇÃO NORMATIVA DE SAÚDE
CORONAVÍRUS

• Os médicos devem permanecer nas unidades durante todo o
turno de trabalho (conforme carga horária) para atendimento de
urgências e emergências, avaliados previamente pelos enfermeiros,
inclusive atendimento de casos suspeitos de Covid-19
• Acompanhantes nos serviços de saúde serão permitidos
somente para pacientes acima de 60 anos, menores de 18 anos e
portadores de necessidades especiais.
• Proﬁssionais que tiveram contato com caso conﬁrmado e/ou
que viajaram para o exterior devem ser orientados para que
permaneçam em seus domicílios por no mínimo 7 dias em observação e
monitoramento e em caso de qualquer sintoma respiratório procurar
atendimento médico.
• Proﬁssionais que viajaram para o exterior devem ser orientados
para que permaneçam em seus domicílios por no mínimo 7 dias em
observação e monitoramento e em caso de qualquer sintoma
respiratório procurar atendimento médico.
• RECOMENDAÇÃO PARA EMPRESAS, COMÉRCIO: Promover
atividades educativas sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória
(conjunto de medidas comportamentais que devem ser tomadas ao
tossir ou espirrar);
• Estimular a higienização das mãos com água e sabonete
líquido e/ou preparações alcoólicas, provendo, conforme as
possibilidades, lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido,
suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por
pedal e dispensadores com preparações alcoólicas para as mãos (álcool
gel), em pontos de maior circulação, tais como: recepção, corredores de
acessos e refeitório;
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• Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte
adequado;
• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies das salas e demais
espaços (cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e outros equipamentos)
após o uso. Preconiza-se a limpeza das superfícies, com detergente neutro,
seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio);

• Evitar compartilhamento de copos/vasilhas;
• Estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de
água, evitando o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;

• Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e
janelas abertas);

• Evitar atividades que envolvam grandes aglomerações em
ambientes fechados, durante o período de circulação dos agentes
causadores de síndromes gripais, como o novo coronavirus (COVID-19);

• Manter a atenção para indivíduos que apresentem febre e sintomas
respiratórios (tosse, coriza, etc.). Orientar procura por atendimento em
serviço de saúde e, conforme recomendação médica, manter afastamento
das atividades;

• Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de
caso(s) de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
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