
 
 

 

Introdução 

Seguindo todas as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e em alinhamento 

com o Plano São Paulo de Retomada da Economia divulgado no dia 27 de maio de 2020, 

o Comitê de Enfrentamento da COVID-19 do município de Francisco Morato apresenta o 

Plano Municipal de Retomada da Economia. Este documento mostra de forma clara e 

didática, disposto fase a fase, quais atividades poderão retornar ao funcionamento e quais 

os protocolos de higiene que precisam ser seguidos por comerciantes e prestadores de 

serviços. Contando com a participação responsável de cada um e cada uma, certos de que 

as orientações e protocolos apresentados em nosso Plano Municipal serão rigorosamente 

seguidos, nossa cidade poderá, de forma gradual, voltar à sua rotina considerando 

evidentemente a nova realidade. Ao longo de toda a quarentena, iniciada no dia 20 de 

março de 2020, foram inúmeras as ações na área da saúde, da comunicação e de outros 

departamentos da Gestão Pública para conter o avanço dos casos de COVID-19 no 

município. Além do compromisso em preservar a vida e a saúde das pessoas, a Prefeitura 

Municipal, através do seu Comitê de Contingência, vem desenvolvendo estudos que 

buscam a pactuação responsável e cooperativa com os segmentos econômicos. É 

importante ressaltar que o poder público tem a visão epidemiológica, sanitária e jurídica 

para a formação dos protocolos e regramentos, mas caberá aos segmentos produtivos a 

colaboração no sentido de viabilizar comercial e economicamente as propostas.  

 

Objetivo 

Este plano tem como objetivo promover a convivência da população moratense 

considerando o cenário de Pandemia da COVID-19, conciliando as perspectivas do 

convívio social, da preservação à vida e também da atividade econômica, através do 

equilíbrio entre as ações de reabertura  comerciais, a fim de que o Município de Francisco 

Morato às retome gradualmente e com responsabilidade e a garantia da segurança 

sanitária a todas e todos. 

 

Metodologia  

O Plano Municipal de Retomada da Economia de Francisco Morato está baseado 

nas diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e as decisões são pautadas nas 

determinações do “Plano São Paulo”. 



 
 

 

As condições epidemiológicas e estruturais no Estado serão aferidas pela medição, 

respectivamente, da evolução da COVID-19 e da capacidade de resposta do sistema de 

saúde, como segue em Quadro 1. 

A evolução da COVID-19 considerará o número de casos confirmados da doença, 

de maneira a identificar o intervalo epidêmico no período avaliado. 

A capacidade de resposta do sistema de saúde considerará as informações 

disponíveis na Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde – SISTEMA CROSS, 

prevista na Lei Estadual n° 16.287/2016 e no Censo COVID-19 do Estado de São Paulo, a 

que alude a Resolução n°53/2020, da Secretaria de Saúde Estadual. 

 

Quadro1: Cálculo da fase de risco de cada área: capacidade de resposta do 

sistema de saúde e evolução da epidemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Assembleia Legislativa do Governo do Estado de São Paulo: “DECRETO Nº 64.994, DE 28 DE MAIO DE 2020”. Disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64994-28.05.2020.html. Consulta em  08 de junho de 2020. 

  

A aferição será realizada de forma regionalizada, preferencialmente em 

conformidade com as áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Sistema de 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64994-28.05.2020.html


 
 

 

Informações e Monitoramento Inteligente – SIMI, instituído pelo Decreto Estadual n° 

64.963/2020. 

As condições epidemiológicas e estruturais determinarão a classificação das áreas 

de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde do Estado (DRS) em quatro 

fases, denominadas vermelha, laranja, amarela, verde e azul, de acordo com a 

combinação de indicadores de que trata  o Quadro 2 deste Plano. 

 A Secretaria de Saúde do Estado está dividida em 17 regiões administrativas, 

denominadas Departamentos Regionais de Saúde – DRS, que são responsáveis por 

coordenar as atividades da Secretaria de Saúde em âmbito regional e promover a 

articulação intersetorial com os municípios e com a sociedade civil. 

 

Quadro 2: Demonstrativo matemático de cada fase: capacidade de resposta do 

sistema de saúde e evolução da epidemia. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Assembleia Legislativa do Governo do Estado de São Paulo: “DECRETO Nº 64.994, DE 28 DE MAIO DE 2020”. Disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64994-28.05.2020.html. Consulta em  08 de junho de 2020. 

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64994-28.05.2020.html


 
 

 

Por meio do Pacto de Gestão, foi estabelecida uma nova divisão regional de saúde 

através de um processo de construção coletiva entre Municípios e Estado, onde foram 

configuradas as 17 Regiões de Saúde. 

O Departamento Regional de Saúde – DRS I – Grande São Paulo, é composto por 

seis Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), sendo que a Rede Regional de Franco 

da Rocha, denominada RRAS 3, é composta pelos municípios de Caieiras, Cajamar, 

Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã (fig.1) 

 

Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana de São Paulo – Região de Franco da Rocha 

 

Fonte: Observa Saúde (2012) apud Plano de Contingência Regional para o Atendimento à Infecção Humana pelo Novo Coronavírus – 

COVID19 (RRAS 03 – Franco da Rocha – DRS I). 

 

 

A escolha de avaliação e maneira Regional por parte do Governo Estadual, 

apresentou-se como a melhor forma para agrupamento de dados e distribuição de 

Recursos. 

 

Região Franco da Rocha 



 
 

 

Desta forma, foram utilizados dois critérios para a modulação proposta: (i) 

Capacidade hospitalar e (ii) Propagação da doença, sempre em uma visão regionalizada 

(Quadro 3) 

 

 

 

 

 

Quadro 3. Critérios para cálculo das fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento do Plano Municipal de Retomada da Economia 

O Plano Municipal de Retomada da Economia de Francisco Morato, da mesma 

forma como o Plano São Paulo, está dividido em fases com protocolos correspondentes e 

condições aplicadas, juntamente com a descrição dos estabelecimentos que poderão 

funcionar em cada período. 

As medidas de retomada gradual e responsável das atividades econômicas aqui 

previstas, poderão ser agravadas e/ou flexibilizadas, dependendo do quadro pandêmico e 

de acordo com os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo, do Governo do Estado de 

São Paulo, tendo em vista que o cuidado com a vida de cidadãs e cidadãos moratenses 

está em primeiro lugar e pautará as ações da Administração Municipal. 



 
 

 

Para o início das atividades, os estabelecimentos deverão se adequar tanto ao   

protocolo geral quanto ao setorial (específico), de acordo com as normas previstas neste 

plano. 

Portanto, todos os estabelecimentos em funcionamento no município de Francisco 

Morato deverão necessariamente atender ao Protocolo Geral aqui descrito. 

No caso de descumprimento dos protocolos, conforme previsto poderá acarretar a 

aplicação das penalidades e sanções como interdição; multa; lacração; apreensão de 

bens, equipamento ou estabelecimento; cassação de alvará de licença e funcionamento, 

conforme descrito no Decreto vigente. 

Recomenda-se o não atendimento pessoal a qualquer grupo de risco, devendo ser 

afixado um cartaz na entrada com a explicação e números para contato para que tenham 

atendimento em delivery ou tele atendimento. Dessa forma, reafirmamos e reforçamos o 

pedido de atenção e proteção máxima às nossas idosas e idosos, juntamente com a 

população mais vulnerável (Grupo de risco). 

O Plano Municipal está organizado em fases, cujas condições e protocolos estão 

descritas a seguir. 

 

PROTOCOLOS: 

Os protocolos foram elaborados levando em consideração 5 dimensões: 

o Distanciamento Social: reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas. 

o Higiene Pessoal: promover a cultura de atenção aos procedimentos de 

limpeza por pessoa. 

o Sanitização de Ambientes: promover a ventilação e a sanitização tempestiva 

do ambiente. 

o Comunicação: garantir que funcionários e clientes conheçam os riscos e os 

procedimentos adotados. 

o Monitoramento: garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e a 

rastreabilidade de casos. 

 

❖ Protocolo geral: 



 
 

 

Esse protocolo se aplica a todos os estabelecimentos em funcionamento no 

município em todas as fases do Plano de Retomada.  

o Uso obrigatório de máscara por funcionários, colaboradores, clientes e 

consumidores; 

o Distanciamento com controle de acesso e orientação visível através de placa 

ou cartaz na entrada do estabelecimento sobre a capacidade máxima de 

atendimento e sobre o horário de funcionamento, além da distribuição de 

senhas e bloqueio, uma vez atingido o limite de pessoas; 

o Coordenar o fluxo de pessoas nas dependências do estabelecimento, 

ajustando entradas e saídas e, caso necessário, isolar algumas áreas; 

o Distância mínima de 2,0 metros nas filas, com demarcações específicas no 

solo e funcionário para organizar as filas (inclusive em filas na parte externa 

do estabelecimento); 

o Instalação de tapetes com produtos de limpeza (cloro, água sanitária ou 

outros) nas entradas dos estabelecimentos para desinfecção dos calçados; 

o Uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) por 

empregadores, funcionários, fornecedores, entregadores, serviços de reparo 

e manutenção e terceirizados; 

o Manutenção do ambiente aberto e sempre ventilado, recomendando-se a 

NÃO utilização de climatizadores e condicionadores de ar; 

o Álcool gel 70% para higienizar as mãos na entrada e saída, além de locais de 

pagamentos, bancadas e balcões de atendimento; 

o Adoção de medidas rígidas de limpeza do ambiente e higienização frequente 

das superfícies de toques como máquinas de cartão, telefones, 

equipamentos e móveis onde as pessoas tenham acesso e contato a cada 

utilização; 

o Caixas e guichês, preferencialmente, com proteção de vidro ou barreira 

acrílica. 

o Espaçamento mínimo de 2,0 m entre cadeiras e mesas; 

o Divulgação das regras em cartaz na porta e no interior do estabelecimento; 



 
 

 

o Verificar a temperatura de funcionárias e funcionários diariamente antes da 

jornada de trabalho,  e aplicar Protocolo de Acompanhamento Diário (ANEXO 

I), fazendo o encaminhamento caso necessário; 

o Verificar temperatura de clientes anteriormente a entrada no estabelecimento; 

o Priorizar o atendimento on-line, criando canais de comunicação e oferta de 

produtos/serviços de forma virtual, principalmente às pessoas consideradas 

do grupo de risco; 

o Lavatórios equipados com sabão líquido, toalhas descartáveis e álcool em gel 

70% deverão estar disponíveis para a equipe de funcionários e funcionárias; 

o Protocolo de higienização diária (em trocas de turno, quando houver) dos 

estabelecimentos e postos de trabalho; 

o Protocolo de orientação para funcionários e clientes sobre as etiquetas 

sociais e respiratórias. 

o Utilizar cartazes ou chamadas de voz para informar os consumidores sobre 

as medidas de segurança, bem como disponibilizar informativos de boas 

práticas no site e/ou redes sociais.  

o Não compartilhar objetos de uso pessoal ou ferramentas de trabalho e, 

quando necessário o compartilhamento, higienizá-las antes de serem 

disponibilizadas para outra pessoa.  

o O veículo disponível para o trabalho deve, sempre que possível, ser utilizado 

pela mesma pessoa, evitando o compartilhamento desnecessário entre 

colaboradores. Em caso de compartilhamento, o veículo deve ser 

higienizado; 

o Sempre que houver a prestação de serviço de terceiros, envolver os 

responsáveis pelas empresas contratadas na responsabilidade e 

acompanhamento de medidas de combate à COVID-19; 

o Deverá ser priorizado o atendimento agendado, não podendo formar filas ou 

aglomerações;  

o Alimentos não devem ser fornecidos para consumo local e a água, caso seja 

ofertada, deverá ser fornecida em embalagens individuais e/ou descartáveis.  



 
 

 

o Todos os produtos que forem adquiridos pelos clientes deverão ser limpos 

previamente ao uso, sendo esta a orientação dada pelo estabelecimento; 

o Disponibilização e manutenção nos sanitários de sabonete líquido, toalhas 

descartáveis de papel ou sistema de secagem das mãos com acionamento 

automático. 

o Manter o ambiente limpo e remover o lixo de maneira segura ao menos 3x ao 

dia; 

o Evitar quaisquer possibilidades de aglomeração; 

o Desativação de bebedouros e catracas. 

 

Observações: 

Os protocolos solicitados neste Plano deverão ficar disponíveis e de fácil acesso à 

equipe de Fiscalização e da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Francisco Morato. 

Os estabelecimentos deverão ainda observar que é recomendável a não permanência 

de crianças em suas dependências. 

 

 

 

 

 

Fases de Plano de Retomada 

 

Fase 2 (Laranja): Controle 

Esta fase compreende ainda um período de atenção com eventuais liberações. 

É importante ressaltar que os protocolos utilizados na Fase 2 (Laranja) deverão ser 

aplicados em todos os estabelecimentos em funcionamento nas próximas Fases, 

acrescentando-se as regras que se aplicam especificamente em cada uma delas. 

 

❖ Condições 

As condições dispostas nesta fase são aplicadas às atividades imobiliárias, autoescola, 

comércios diversos, educação complementar, escritórios, shopping center e galerias : 



 
 

 

o Capacidade limitada a 20%; 

o Horário reduzido – 4 horas seguidas; 

o Proibição de praças de alimentação e consumo local por clientes; 

o Adoção impreterível dos protocolos padrões e setoriais. 

 

❖ Comércios que poderão funcionar: 

o Abastecimento (Casas lotéricas, Armazéns, Correios, Distribuidoras de gás, 

Postos de combustíveis, Bancas de jornal e Revistas, Agências bancárias, 

Lavanderias e prestadoras de serviços de limpeza); 

o Assistência técnica (telefonia, informática e eletroeletrônico); 

o Atividades Imobiliárias;  

o Autoescola; 

o Comércios diversos (vestuário, calçados, artigos e objetos pessoais, 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos de informática e telefonia, loja de 

móveis e colchões e outros); 

o Construção Civil (Empresas de Construção Civil e Casa de Materiais de 

Construção); 

o Escritórios (contabilidade, advocacia, arquitetura, engenharia e profissionais 

liberais); 

o Gêneros Alimentícios (quitandas, feiras livres, peixarias, Mercados e 

congêneres, loja de alimentos para animais, mercearias, açougues, hortifruti 

e avícolas); 

o Indústria alimentícia e centros de distribuição; 

o Restaurantes, padarias, sorveterias, lanchonetes, cantinas, lojas de 

conveniência, boxes alimentícios e adegas; 

o Saúde (Clínicas Médicas, Clínicas Veterinárias, Clínicas Odontológicas, 

Laboratórios, Farmácias e Drogarias, serviços de saúde); 

o Serviços (Óticas, Chaveiros, Despachantes, Serviços Funerários, Cartórios, 

Concessionárias e Água e Luz); 

o Shopping center e galerias 



 
 

 

o Transporte e Automotivos (Transportadoras, Estacionamento, Bicicletarias, 

Oficinas Mecânicas e Auto Elétrico, Locação de Veículos, Revendedoras de 

peças automotivas, Táxi, Motocicleta, Borracharias e Lava-rápido). 

 

❖ Protocolos setoriais 

O setor comercial de serviço deverá seguir tanto os protocolos padrões quanto os 

específicos para cada atividade. Os protocolos setoriais estão descritos a seguir: 

 

✔ Atividades Imobiliárias 

o Somente vendas ou locações para residências em prazo mínimo de 6 meses; 

o Proibida a prática de locação civil para período inferior a 6 meses neste 

período; 

o Atendimento de 1 colaborador e 1 família por vez; 

o Os atendimentos deverão ser priorizados com agendamento prévio e não 

serão permitidas filas e aglomerações na entrada das imobiliárias;  

o Durante as visitas, corretores e corretoras deverão portar unidades de álcool 

gel 70% para uso próprio e para uso de clientes; 

o Garantir a limpeza geral do ambiente, sobretudo a limpeza das mesas de 

atendimento, a cada troca de clientes. 

 

✔ Auto Escola (Atendimento Personalizado) 

o Os atendimentos deverão ser priorizados com agendamento prévio e não 

serão permitidas filas e aglomerações na entrada das mesmas;  

o Atendimento de 1 colaborador e 1 cliente por vez; 

o Todos os veículos deverão ser higienizados por completo incluindo 

maçanetas, volante, guidão, bancos e botões no final de cada término de 

aula; 

o Para as aulas com motocicletas, os capacetes deverão ser higienizados; 

o As aulas teóricas deverão ser realizadas por meio eletrônico (on-line). 

 



 
 

 

✔ Comércios diversos (vestuário, calçados, artigos e objetos pessoais, 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos de informática, artigos de 

telefonia, loja de móveis e colchões) 

o Os atendimentos deverão ser priorizados com agendamento prévio e não 

serão permitidas filas e aglomerações na entrada dos comércios;  

o Atendimento de 1 colaborador e 1 cliente por vez; 

o Colocar barreira acrílica ou similar nos balcões de atendimento e pagamento; 

o Marcar o chão em frente de caixas de pagamento com distância de 1,5m; 

o Permanência máxima de até 6 pessoas por vez em lojas maiores de 100m; 

o Isolar cadeiras, sofás, similares e locais para descanso, se possível, com fita 

para evitar contágio cruzado; 

o Evitar quaisquer possibilidades de aglomeração; 

o Todos os vestuários e provadores deverão ser lacrados,  não sendo permitida 

a prova de vestimentas em geral, acessórios, bijuterias, calçados, entre 

outros; 

o Não será permitida prova ou manipulação por parte dos clientes de qualquer 

tipo de mercadoria; 

o Todos os produtos expostos em vitrine deverão ter sua higienização realizada 

de forma frequente, recomendando-se a redução da exposição de produtos, 

sempre que possível; 

o Os estabelecimentos de cosméticos ficam proibidos de ter mostruário 

disposto ao cliente para provar produtos (batons, perfumes, bases, pós, 

sombras, cremes hidratantes, entre outros); 

o Não será permitido o manuseio de peças, produtos, roupas e similares pelos 

clientes. Estes deverão ser mostrados, manuseados e embalados por 

funcionários ou funcionárias. Em caso de troca de produtos, os mesmos 

deverão ser recebidos e imediatamente higienizados por funcionária ou 

funcionário da loja. 

 

✔ Escritórios (contabilidade, advocacia, arquitetura, engenharia e profissionais 

liberais)  



 
 

 

o Os atendimentos deverão ser priorizados com agendamento prévio e não 

serão permitidas filas e aglomerações na entrada dos escritórios;  

o Atendimento de 1 colaborador e 1 cliente por vez; 

o Restringir aglomerações em espaços comuns, demarcar áreas que não 

deverão ser utilizadas, indicar visualmente a limitação máxima de pessoas 

nos ambientes e garantir o distanciamento mínimo entre os funcionários e 

clientes por meio da reorganização de mesas e cadeiras, se necessário, 

demarcando lugares que precisarão ficar vazios.  

o Restringir visitas e acesso de terceiros à aquelas agendadas previamente, 

priorizando a realização de reuniões virtuais  

o Realizar a higienização completa das estações de trabalho diariamente.  

 

✔ Gêneros Alimentícios (quitandas, feiras livres, peixarias, Mercados e 

congêneres, loja de alimentos para animais, mercearias, açougues, hortifruti e 

avícolas) 

o Limitar o número de pessoas a 2 por família a adentrar o estabelecimento; 

o Implementar a prática do autosserviço de itens perecíveis, como açougue, 

padaria e frios, de modo a evitar as filas, sempre que possível.  

o Disponibilizar lavatórios equipados com água, sabão líquido, papel 

descartável e lixeira na entrada e saída do estabelecimento para lavagem 

das mãos.  

o Não tocar nos alimentos e dar preferência aos que estejam previamente 

embalados.  

o Disponibilizar luvas descartáveis para manuseio de produtos/alimentos a 

granel e recipiente para descarte das luvas utilizadas.  

o Não disponibilizar degustações de alimentos nem deixá-los cortados e 

expostos.  

o Não fazer anúncios verbais dos produtos/alimentos, principalmente no caso 

de feiras e entrepostos, ou falar próximo a eles.  



 
 

 

o Reforçar o uso de máscaras (ou protetores faciais) e luvas para os 

profissionais envolvidos no processo de carga e descarga nos 

estabelecimentos comerciais.  

o Higienizar os carrinhos e cestas de compras com álcool 70% a cada uso 

o Limpar e higienizar regularmente todos os veículos de transporte, bem como 

as superfícies dos locais de acondicionamento de produtos, equipamentos e 

utensílios. 

o Nos casos de Feira Livre, as barracas deverão apresentar um distanciamento 

mínimo de 2,0 m entre as barracas e os alimentos produzidos no local 

poderão ser comercializados somente no sistema de retirada, sendo 

expressamente proibido o consumo local; 

o No caso de entregadores pertencentes ao quadro do estabelecimento, o 

estabelecimento é responsável pelo fornecimento das máscaras e demais 

produtos de higienização, como álcool em gel 70%, para que os funcionários 

possam higienizar as mãos, as máquinas de cartões e bags de transporte. No 

caso de entregadores pertencentes às plataformas de delivery ou empresas 

terceirizadas, estas são responsáveis pelo fornecimento de materiais e 

produtos e capacitação de seus funcionários; 

o Todos os produtos de entrega deverão ser cuidadosamente embalados e as 

embalagens devem estar higienizadas. O entregador deverá portar álcool gel 

70% para higienização da máquina de cartão.  

 

✔ Indústria alimentícia e Centros de distribuição 

o Realizar a higienização de pisos, paredes e quaisquer equipamentos em 

contato direto com alimentos e outros produtos.  

o Reforçar ações que promovam menor fluxo de pessoas no processo de 

armazenagem e recebimento de mercadorias, evitando aglomerações nas 

dependências do centro de distribuição.  

o Providenciar ação imediata de higienização das áreas de atividade do centro 

de distribuição, caso seja confirmado algum caso de contaminação por 

COVID-19.  



 
 

 

o Providenciar ação imediata de higienização do veículo utilizado em caso de 

confirmação de contaminação de colaborador por COVID-19, bem como 

notificar os clientes atendidos por este funcionário nos últimos 14 dias.  

o Higienização diária dos caminhões (compartimentos de carga e cabines), 

quando utilizados.  

o Realizar a higienização das mercadorias que adentram ao centro de 

distribuição antes de endereçá-las e armazená-las.  

 

✔ Restaurantes, padarias, sorveterias, lanchonetes, cantinas, lojas de 

conveniência, boxes alimentícios e adegas 

o Somente poderão funcionar para retirada imediata (pague e leve) ou entrega 

em domicílio (delivery);  

o Não poderão permitir consumo no local; 

o Deverão criar uma barreira divisória em acrílico ou similar para que, no 

momento da retirada, não ocorra a contaminação por um cliente;  

o Manter uma fita de distanciamento de 2,0 m de distância no caso de caixas 

de pagamento; 

o Nos pontos de atendimento ao cliente, deve ser disponibilizado dispenser de 

álcool gel;  

o As refeições, lanches, cafés, bebidas e alimentos em geral devem estar em 

recipientes prontos para viagem, marmitas ou “pratos feitos” para entrega aos 

clientes, sendo proibida a modalidade de bufê de autosserviço (self-service). 

 

 

✔ Saúde (Clínicas Médicas, Clínicas Veterinárias, Clínicas Odontológicas, 

Laboratórios, Farmácias e Drogarias, serviços de saúde) 

o O agendamento das consultas e exames deverá ser realizado de forma a 

minimizar o número de pessoas ao mesmo tempo na sala de espera, 

assegurando distanciamento de dois metros entre os pacientes.  

o Apenas pacientes menores de idade poderão ter acompanhantes para a 

realização de exames, com exceção daqueles que necessitem de 



 
 

 

acompanhamento, tais como crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com 

deficiência.  

o Todos os exames eletivos deverão ser agendados previamente por telefone, 

e as vagas deverão considerar as regras de limite de pacientes/ clientes por 

área do estabelecimento, evitando aglomerações.  

o Ao receber pagamento em dinheiro ou cheque, o profissional deverá 

acondicioná-lo em um envelope e higienizar as mãos com álcool em gel 70% 

imediatamente depois.  

o Deve ser solicitado ao paciente que higienize as mãos, preferencialmente 

utilizando água e sabão e, na impossibilidade, com álcool em gel 70%, antes 

de pegar a ficha e a caneta para preenchimento. Se possível, o 

preenchimento da ficha será feito pela própria secretária ou recepcionista 

para evitar o número de contatos.  

o Durante o exame físico, a máscara do paciente poderá ser retirada para a 

oroscopia. Como há risco de transmissão por gotículas nesse momento, o 

profissional de saúde deverá usar óculos de proteção ou protetor facial 

adicionalmente à máscara cirúrgica.  

o O profissional de saúde deve higienizar as mãos, preferencialmente 

utilizando água e sabão e, na impossibilidade, com álcool em gel 70%, antes 

e depois do exame físico e evitar tocar a face do paciente com as mãos 

contaminadas.  

o Deve-se ter absoluta atenção à higienização do estetoscópio antes de levar 

as olivas aos ouvidos. Após cada consulta, deverão ser higienizadas todas as 

superfícies e equipamentos tocados pelo paciente ou acompanhante como: 

mesa de anamnese, cadeira, maca, balança, esfigmomanômetro, termômetro 

e todos os equipamentos utilizados em exames de diagnóstico.  

 

✔ Shopping Center e galerias 

o Observar todas as Condições previstas no PROTOCOLO GERAL para a 

autorização de funcionamento de estabelecimentos não essenciais e 

essenciais, anteriormente descritas; 



 
 

 

o Deve ser mantido no local durante todo o seu funcionamento uma equipe de 

Agentes Sanitários especializados ou treinados, os quais serão responsáveis 

pela dispersão de possíveis aglomerações e outras medidas sanitárias 

pertinentes; 

o Funcionamento em horário reduzido a 4 horas diárias conforme condições 

previstas no Plano São, do Governo do Estado; 

o Controle de acesso de pessoas com redução do número de entradas e 

limitação de 20% da capacidade do local; 

o Disponibilizar totens de álcool em gel 70% ao longo dos corredores; 

o Controla acesso a banheiros, lavatórios e sanitários e fazer a higienização 

antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo a cada 3 horas; 

o Aplicação de antibactericidas nos tapetes de entrada para desinfecção dos 

calçados; 

o Instalação de pastilhas antibactericidas nos filtros de ar condicionado; 

o Vedação da realização de qualquer atividade de entretenimento que possa 

ocasionar aglomerações de pessoas; 

o Manter suspensa a utilização da Praça de Alimentação. 

 

✔ Transporte e Automotivos (Transportadoras, Estacionamento, Bicicletarias, 

Oficinas Mecânicas e Auto Eletrico, Locação de Veículos, Revendedoras de 

peças automotivas, Táxi, Motocicleta, Borracharias e Lava-rápido 

o O atendimento aos clientes deve ser feito com controle de acesso ao 

showroom e as visitas serão preferencialmente agendadas; 

o Preferir a ocupação de apenas uma pessoa por veículo de test drive (quando 

necessário haver duas pessoas, a segunda deve sentar-se no banco de trás 

do lado oposto ao motorista); 

o Cobrir áreas de manuseio comum pelo público em veículos de test-drive e do 

showroom (volante, câmbio, bancos, maçanetas etc.) com película protetora 

descartável e higienizar a cada uso; 

o Promover o uso da balaclava sempre que o uso de capacete for necessário e 

higienizá-la após utilização; 



 
 

 

o Fazer a higienização do interior e exterior dos veículos: de test-drive a cada 

uso, dos veículos do showroom com maior frequência do que é realizado 

atualmente e ao finalizar trabalhos de manutenção; 

o Ao receber o veículo na oficina, realizar a higienização de maçanetas 

externas, bancos, volante, manopla, forração lateral, alavanca de câmbio e 

acessórios internos que possam ser manuseados pelo mecânico;  

o Antes de iniciar os trabalhos em um automóvel, proteger bancos, volante e 

manoplas do veículo; 

o Higienizar os veículos de transporte de materiais ao menos no início de cada 

turno e, em caso de transporte de passageiros, os protocolos de higienização 

deverão ocorrer a cada viagem;  

o Reforçar ao cliente a importância de higienizar o ar-condicionado veicular e 

trocar o filtro, aumentando a capacidade de filtragem do sistema e reduzindo 

a circulação de patógenos no interior do veículo.  

 

Fase 3 (Amarela) – FLEXIBILIZAÇÃO 

Fase controlada, com maior liberação de atividades. 

 

❖ Condições: 

As condições dispostas nesta fase são aplicadas às atividades imobiliárias, 

autoescola, comércios diversos, educação complementar, escritórios, shopping center, 

galerias, salões de beleza, barbearias e centros de estética,  além de se aplicarem a 

restaurantes e similares que disponham de ambientes ao ar livre ou local arejado, no 

que se refere ao consumo local : 

o Capacidade limitada a 40%; 

o Horário reduzido – 6 horas seguidas; 

o Proibição de praças de alimentação e consumo local por clientes, exceto ao 

ar livre ou arejados, com obrigatoriedade de assentos; 

o Adoção impreterível dos protocolos padrões e setoriais. 

 

❖ Comércios contemplados 



 
 

 

o Abastecimento (Casas lotéricas, Armazéns, Correios, Distribuidoras de gás, 

Postos de combustíveis, Bancas de jornal e Revistas, Agências bancárias, 

Lavanderias e prestadoras de serviços de limpeza); 

o Academias de ginástica e similares 

o Assistência técnica (telefonia, informática e eletroeletrônico); 

o Atividades Imobiliárias;  

o Autoescola; 

o Comércios diversos (vestuário, calçados, artigos e objetos pessoais, 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos de informática e telefonia, loja de 

móveis e colchões e outros); 

o Construção Civil (Empresas de Construção Civil e Casa de Materiais de 

Construção); 

o Educação complementar (instituições que oferecem cursos como idiomas, 

informática, oficinas musicais e artísticas e similares); 

o Escritórios (contabilidade, advocacia, arquitetura, engenharia e profissionais 

liberais); 

o Eventos, convenções e atividades culturais (tais como museus, galerias, 

acervos culturais e bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculo, 

eventos culturais com público sentado e lugar marcado); 

OBS.: Os eventos, convenções e atividades culturais somente poderão funcionar após 28 

dias consecutivos na Fase 3 (Amarela) na Região. 

o Gêneros Alimentícios (quitandas, feiras livres, peixarias, Mercados e 

congêneres, loja de alimentos para animais, mercearias, açougues, hortifruti 

e avícolas); 

o Indústria alimentícia e centros de distribuição; 

o Restaurantes, bares, padarias, sorveterias, lanchonetes, cantinas, lojas de 

conveniência, boxes alimentícios, adegas e praças de alimentação; 

o Salões de beleza, barbearias e Centros de Estética 

o Saúde (Clínicas Médicas, Clínicas Veterinárias, Clínicas Odontológicas, 

Laboratórios, Farmácias e Drogarias, serviços de saúde); 



 
 

 

o Serviços (Óticas, Chaveiros, Despachantes, Serviços Funerários, Cartórios, 

Concessionárias e Água e Luz); 

o Shopping center e galerias 

o Transporte e Automotivos (Transportadoras, Estacionamento, Bicicletarias, 

Oficinas Mecânicas e Auto Elétrico, Locação de Veículos, Revendedoras de 

peças automotivas, Táxi, Motocicleta, Borracharias e Lava-rápido). 

 

❖ Protocolos setoriais: 

 

 Academias e similares 

o A ocupação simultânea da academia deve ser limitada a 30%, com 

funcionamento de 6 horas diárias. 

o Não realizar atendimento das pessoas do grupo de risco, tais como maiores 

de 60 anos e portadores de doenças crônicas. 

o Permitidas somente atividades individuais, mantendo-se as em grupo 

suspensas. 

o Os equipamentos devem ser limpos ao menos 3 vezes ao dia. 

o Suspender a utilização de chuveiros de vestiários mantendo apenas 

banheiros abertos. 

o No máximo 50% dos aparelhos de cardio e armários devem ser usados, com 

um distanciamento mínimo de 2,0 metros entre equipamentos; 

o Nas áreas de musculação e peso livre, devem ser posicionados kits de 

limpeza em pontos estratégicos, contendo toalhas de papel e produto 

específico de higienização, para uso em equipamentos de treino como 

colchonetes, halteres e máquinas, após cada utilização dos mesmos.  

o Os horários de treinamento deverão ser exclusivamente pré-agendados com 

os clientes, ficando a agenda à disposição das autoridades sanitárias para 

fiscalização e os alunos que desejarem frequentar os estabelecimentos 

deverão levar seus objetos de uso pessoal, tais como toalha, máscara, 

garrafa d’água, lenço e outros; 



 
 

 

o Intervalo de 10 minutos entre as agendas marcadas para assepsia do local, 

piso, equipamentos e acessórios utilizados, com álcool gel ou líquido 70%; 

o Manutenção de colchonetes, acessórios e equipamentos individualizados e 

higienizados com álcool gel ou líquido 70%; 

o Higienização de pisos, portas, maçanetas e superfícies de toque, a cada 

hora, no mínimo; 

o O piso para a prática de atividades físicas deverá ser obrigatoriamente de 

material que facilite a remoção e a eliminação de bactérias e vírus;  

o Manutenção do ambiente aberto e sempre ventilado, recomendando-se a não 

utilização de climatizadores e condicionadores de ar; 

o Disponibilização de sabão líquido, borrifador de álcool gel ou líquido a 70% e 

papel toalha nos banheiros e vestiários, para uso por clientes e 

colaboradores; 

o Limpeza periódica dos vasos e tampas sanitárias, pias e outros itens dos 

banheiros e vestiários, após o uso dos clientes e colaboradores; 

o Desativação de bebedouros e catracas e a proibição de banhos nos 

vestiários da Academia; 

o Limpeza de canetas e materiais em geral que forem utilizados, com álcool em 

gel ou líquido a 70%; 

o Proibição da entrada no estabelecimento de crianças que não estejam 

praticando alguma atividade física. 

 Educação complementar (instituições que oferecem cursos como idiomas, 

informática, oficinas musicais e artísticas e similares) 

o Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, competições 

e campeonatos esportivos etc estão proibidos;  

o Manter o distanciamento de 2,0 metros entre as pessoas; 

o Sempre que possível, utilizar marcação no piso para sinalizar o 

distanciamento de 2,0 metros; 

o Cumprir o distanciamento de 2,0 metros durante a formação de filas; 



 
 

 

o O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio deve ser limitado a 

grupos pequenos e respeitar o distanciamento de 2,0 metros entre as 

pessoas;  

o As bibliotecas podem ser abertas, desde que seja respeitado o 

distanciamento de 2,0 metros entre as pessoas e as seguintes regras:  

▪ Separar uma estante para recebimento de material devolvido;  

▪ Receber o livro sempre com luvas;  

▪ Acomodar o material recebido na estante separada para este fim;  

▪ Não colocar esse livro no acervo nos próximos 5 dias, como também 

não o liberar para empréstimo;  

▪ Após o período de 6 dias, usar EPI, higienizar com álcool 70% e papel 

toalha, descartando o papel toalha em seguida.  

o Os intervalos ou recreios devem ser feitos com revezamento de turmas em 

horários alternados, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as 

pessoas, para evitar aglomerações; 

o Sempre que possível, priorizar atividades ao ar livre; 

o Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na 

instituição de ensino; 

o Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% ao 

entrar e sair da instituição de ensino, ao entrar e sair da biblioteca e antes 

das refeições; 

o Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que 

são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, 

puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada turno e 

sempre que necessário, de acordo com as indicações da Nota Técnica 

22/2020 da Anvisa; 

o Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o 

fechamento e, no mínimo, a cada três horas; 



 
 

 

o Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e 

descartado com segurança, conforme disposto no Comunicado CVS-SAMA 

07/2020; 

o Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, 

evitando o toque nas maçanetas e fechaduras; 

o Comunicar as famílias e os estudantes sobre o calendário de retorno e os 

protocolos com, no mínimo, sete dias de antecedência; 

o Produzir materiais de comunicação para distribuição a alunos na chegada às 

instituições de ensino, com explicações de fácil entendimento sobre a 

prevenção da COVID-19; 

o Priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo ou 

online); 

o Aferir a temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de ensino. 

Utilizar termômetro sem contato (Infravermelho); 

o Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, orientar o retorno para casa e a 

busca de atendimento médico se necessário. Crianças ou adolescentes 

devem aguardar em local seguro e isolado até que pais ou responsáveis 

possam buscá-los; 

o Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na 

instituição de ensino. No caso de menores de idade, pais ou responsáveis 

devem ser comunicados para buscar o aluno, que deve aguardar em sala 

isolada e segura. Orientar as famílias a procurar o serviço de saúde.  

o Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem sintomas 

até que possam voltar para casa; 

o Pessoas que fazem parte do grupo de risco devem ficar em casa e realizar as 

atividades remotamente; 

o Organizar a entrada e a saída para evitar aglomerações, preferencialmente 

fora dos horários de pico do transporte público; 



 
 

 

o Limitar o número de alunos e fazer rodízios entre grupos no uso de 

laboratórios, respeitando o distanciamento de 1,5 metro e mantendo o uso de 

máscaras; 

o Higienizar bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes de 

cada aula, sobretudo de laboratórios e de outros espaços de realização de 

atividades práticas.  

 

 Eventos, convenções e atividades culturais 

o Ocupação máxima de 40% da capacidade; 

o Funcionamento máximo de 6 horas diárias; 

o Restrição aos eventos em pé. Os assentos disponíveis devem estar 

dispostos a uma distância mínima de 2,0 m. 

o As vendas deverão ser realizadas exclusivamente online, para assentos 

marcados e horários pré-agendados. 

o Suspender o consumo de alimentos e bebidas nos estabelecimentos, 

sobretudo nas áreas fechadas, garantindo que todos e todas mantenham o 

uso de suas máscaras. 

o Os eventos devem ter controle de acesso e do número de pessoas, 

observando a lotação máxima. 

 

 

✔ Restaurantes, bares, padarias, sorveterias, lanchonetes, cantinas, lojas de 

conveniência, boxes alimentícios, adegas e praças de alimentação 

Somente poderá ocorrer o consumo local nos estabelecimentos que oferecerem mesas 

ao ar livre ou em ambientes arejados. 

Neste caso, aplicam-se os seguintes termos do protocolo: 

o Considerar um modelo de negócio baseado em reservas de assentos para 

evitar aglomerações no local.  

o Distanciamentos entre as mesas na proporção de 40% da capacidade dos 

assentos e a distância mínima de 2 metros entre as mesmas com 

fornecimento de frasco de álcool gel em todas as mesas; 



 
 

 

o Higienizar utensílios com frequência e utilizar embalagens apropriadas, 

observando as indicações das autoridades da saúde e sanitárias.  

o Disponibilizar temperos e condimentos em sachês ou em porções 

individualizadas diretamente da cozinha a cada cliente.  

o Lavar e trocar os uniformes diariamente e levá-los ao local de trabalho 

protegidos em saco plástico ou outra proteção adequada. Usá-los somente 

nas dependências da empresa, observando as indicações das autoridades da 

saúde e sanitárias.  

o Disponibilizar preferencialmente talheres e copos descartáveis, devidamente 

embrulhados aos clientes, como alternativa aos talheres convencionais,  

o Em caso de troco em dinheiro, recomendamos que a devolução seja feita em 

saco plástico para não haver contato do dinheiro com as mãos.  

o Adequação para uso de cardápios que não necessitem de manuseio ou 

cardápios que possam ser higienizados (e.g. menu board, cardápio digital 

com QR code, cardápio plástico de reutilização ou de papel descartável).  

o Cumprir o Protocolo de Limpeza implementado no estabelecimento, de forma 

que todos os equipamentos, utensílios, superfícies e instalações sejam 

higienizados antes do retorno das operações; 

o Servimento dos produtos em porções individuais ou empratados, levados ao 

cliente à mesa, sendo proibido o autoatendimento (self-service) e a venda 

para consumo de quaisquer espécies de produtos nos balcões de 

atendimento dentro do estabelecimento ou, ainda, nas suas proximidades, 

devendo o responsável pelo estabelecimento zelar para que não se forme 

aglomeração de pessoas na parte externa do mesmo; 

o Higienização de mesas, após cada utilização, preferencialmente com álcool 

líquido em volume de 70% (setenta por cento); 

o O estabelecimento poderá expor os alimentos em um balcão onde o 

consumidor poderá escolher os produtos que deseja para a montagem de 

seu prato, desde que o serviço ou montagem dos pratos seja realizado por 

funcionário e sem qualquer contato dos consumidores com talheres e demais 

equipamentos daquele balcão; 



 
 

 

o Proibição de utilização de espaços para atividades infantis (kids), 

playgrounds, salas de jogos/diversões ou quaisquer outros espaços similares, 

bem como a realização de shows de bandas de música ao vivo; 

o Priorizar os pagamentos diretamente no caixa. 

 

 Salões de beleza, barbearias e Centros de estética 

o Ocupação máxima de 40% da capacidade, com funcionamento de 6 horas 

diárias. 

o A distância mínima entre estações de trabalho deve ser de 2,0 metros. No 

caso de estações de trabalho em linha, respeitar a distância mínima e deixar 

ao menos uma vazia entre duas em uso.  

o Atendimento deve ser exclusivamente com agendamento prévio, prevendo 

intervalo suficiente entre marcações para higienização completa das 

estações de atendimento e utensílios.  

o Desestimular a permanência de acompanhantes dentro do estabelecimento, 

exceto para clientes que necessitem de acompanhamento, limitado a um 

acompanhante por cliente.  

o Funcionários devem utilizar farda branca, lavada diariamente com a utilização 

de água sanitária, ou jaleco de TNT descartável, trocado a cada cliente, 

desde que o serviço realizado necessite contato físico, como massagem.  

o Usar luvas no caso de contato físico necessário com o cliente e trocá-la a 

cada atendimento.  

o A higienização de bobs, presilhas, pentes, escovas, pinceis de maquiagem e 

outros utensílios deve ser feita periodicamente, colocando-os de molho por 

quinze minutos em solução de água com água sanitária entre dois e dois e 

meio por cento ou em solução de clorexidina a dois por cento, seguida da 

diluição de cem mililitros de clorexidina para um litro de água.  

o A higienização dos móveis, equipamentos e objetos deve ser feita antes e 

depois de cada uso.  



 
 

 

o Estações de atendimento e equipamentos, incluindo macas, devem ser 

higienizados a cada atendimento. O agendamento de clientes deve prever 

intervalo suficiente entre marcações para a higienização.  

o Produtos para cada atendimento devem ser fracionados, evitando levar o 

pincel possivelmente contaminado ao produto durante a aplicação de 

maquiagem ou esmalte; 

o Processos de esterilização devem ser atualizados, de acordo com as 

orientações da vigilância sanitária.  

o Durante a realização dos procedimentos, os profissionais envolvidos 

diretamente deverão utilizar protetores faciais (devidamente higienizados 

periodicamente) ou a combinação de máscara (preferencialmente N95, 

devendo ser trocada a cada sete dias, no máximo, se suas características 

forem mantidas) e óculos. Recomenda-se, também, o uso de aventais 

preferencialmente impermeáveis, a depender do tipo de procedimento.  

o Os lenços usados devem ser descartados imediatamente em uma lixeira de 

acionamento sem as mãos, e as mãos devem ser lavadas com água e sabão 

e, na impossibilidade, com álcool em gel 70% antes de continuar o trabalho; 

o Utilizar preferencialmente aventais descartáveis para clientes, ou fazer uso 

de avental limpo e higienizado a cada cliente. 

 

Fase 4 (Verde) – Abertura Parcial 

Fase decrescente, com menores restrições. 

❖ Condições: 

o Capacidade limitada a 60% (exceto para academias); 

o Adoção impreterível dos protocolos padrões e setoriais.  

 

❖ Comércios contemplados 

o Abastecimento (Casas lotéricas, Armazéns, Correios, Distribuidoras de gás, 

Postos de combustíveis, Bancas de jornal e Revistas, Agências bancárias, 

Lavanderias e prestadoras de serviços de limpeza); 

o Academias de ginástica e similares 



 
 

 

o Assistência técnica (telefonia, informática e eletroeletrônico); 

o Atividades Imobiliárias;  

o Autoescola; 

o Comércios diversos (vestuário, calçados, artigos e objetos pessoais, 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos de informática e telefonia, loja de 

móveis e colchões e outros); 

o Construção Civil (Empresas de Construção Civil e Casa de Materiais de 

Construção); 

o Educação complementar (instituições que oferecem cursos como idiomas, 

informática, oficinas musicais e artísticas e similares); 

o Escritórios (contabilidade, advocacia, arquitetura, engenharia e profissionais 

liberais); 

o Eventos, convenções e atividades culturais (tais como museus, galerias, 

acervos culturais e bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculo, 

eventos culturais com público sentado e lugar marcado); 

o Gêneros Alimentícios (quitandas, feiras livres, peixarias, Mercados e 

congêres, loja de alimentos para animais, mercearias, açougues, hortifruti e 

avícolas); 

o Indústria alimentícia e centros de distribuição; 

o Restaurantes, bares, padarias, sorveterias, lanchonetes, cantinas, lojas de 

conveniência, boxes alimentícios, adegas e praças de alimentação; 

o Salões de beleza, barbearias e Centros de Estética 

o Saúde (Clínicas Médicas, Clínicas Veterinárias, Clínicas Odontológicas, 

Laboratórios, Farmácias e Drogarias, serviços de saúde); 

o Serviços (Óticas, Chaveiros, Despachantes, Serviços Funerários, Cartórios, 

Concessionárias e Água e Luz); 

o Shopping center e galerias 

o Transporte e Automotivos (Transportadoras, Estacionamento, Bicicletarias, 

Oficinas Mecânicas e Auto Elétrico, Locação de Veículos, Revendedoras de 

peças automotivas, Táxi, Motocicleta, Borracharias e Lava-rápido). 

 



 
 

 

 

 Protocolos setoriais 

 

✔ Academias e similares 

o A ocupação simultânea da academia deve ser limitada a 35%. 

 

✔ Atividades culturais, convenções e eventos 

o Ocupação máxima de 60% da capacidade; 

o Público poderá ficar em pé com distanciamento; 

o As vendas deverão ser realizadas exclusivamente online, para assentos 

marcados e horários pré-agendados. 

o Suspender o consumo de alimentos e bebidas nos estabelecimentos, 

sobretudo nas áreas fechadas, garantindo que todos e todas mantenham o 

uso de suas máscaras. 

o Os eventos devem ter controle de acesso e do número de pessoas, 

observando a lotação máxima. 

 

✔ Restaurantes, bares, padarias, sorveterias, lanchonetes, cantinas, lojas de 

conveniência, boxes alimentícios, adegas e praças de alimentação 

Nesta fase está permitido o consumo local, respeitando-se os protocolos 

gerais e deste setor, bem como as condições aplicadas neste momento. 

 

CONCLUSÃO 

O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 tem trabalhado com medidas que visam 

proteger a vida da população. Entretanto, nesta hora cabe a todos e todas: empresários, 

comerciantes e prestadores de serviços, colaborar e orientar funcionários, clientes e 

consumidores, unindo forças para que tenhamos, coletivamente sucesso na adoção das 

medidas de segurança e no retorno às atividades.  O momento é de colaboração mútua, 

compartilhamento de informações e material necessários ao cumprimento das novas 

normas. 



 
 

 

Este Plano de retomada, embora possibilite a reabertura de alguns 

estabelecimentos, exige a aplicação de estratégias no sentido de que esta abertura não 

signifique o aumento da circulação de pessoas nas ruas e em hipótese alguma possa 

promover qualquer tipo de aglomeração, uma vez que os números de isolamento de 

Francisco Morato exigem a necessidade de monitoramento constante, para permanecer 

nos patamares exigidos pelo Governo do Estado. 

A retomada vai exigir mudança no comportamento de toda a população, ou seja, a 

colaboração mútua de todos os envolvidos será de vital importância na manutenção deste 

Plano, pois qualquer ação que indique descrença na gravidade da atual situação ou 

desrespeito ao momento que vivemos, poderá nos fazer retroceder, afinal qualquer 

indicativo de que a flexibilização gradual está resultando em números negativos em nosso 

sistema de saúde, poderá acarretar na tomada de medidas restritivas novamente. 

 Com apoio de todas e todos, estaremos prontos a avançar em cada fase, juntos, 

com segurança e responsabilidade. Respeitar o Plano e os protocolos será fundamental 

para continuarmos a nossa caminhada de superação de mais este desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

PROTOCOLO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO 

Este documento visa orientar os gestores das empresas quanto à prevenção e 

monitoramento das condições de saúde de funcionários e funcionárias. Neste protocolo 

são apresentadas diretrizes para realização da prevenção, triagem na entrada dos postos 

de trabalho, bem como os encaminhamentos no caso de identificação de casos suspeitos 

ou positivos para COVID-19. 

 

O protocolo se divide em 3 partes: 

1. Prevenção; 

2. Triagem dos casos suspeitos; e 

3. Contenção. 

 

1. PREVENÇÃO 



 
 

 

Recomenda-se que as empresas reforcem as medidas de prevenção da doença, 

orientando os funcionários a respeito de diretrizes como: 

● Distanciamento social; 

● Uso obrigatório de máscaras e EPI (quando necessário); 

● Higienização das mãos; 

● Limpeza do ambiente de trabalho de acordo com orientações da Vigilância 

Sanitária; 

● Afastamento de sintomáticos ou casos positivos para COVID-19. 

 

Obs. O detalhamento das diretrizes e as orientações por setor podem ser encontradas nos 

protocolos divulgados pelo Governo do Estado de São Paulo e Plano Municipal de 

Retomada da Economia de Francisco Morato. 

 

2. TRIAGEM DOS CASOS SUSPEITOS 

A triagem possui dois objetivos: 

● Identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento precoce aos 

serviços de saúde 

● Isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no ambiente de trabalho. 

 

⮚ Considerações gerais: 

Sintomas como febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta e 

dificuldades respiratórias podem ser indicativos de infecção por SARS - CoV-2 que é o 

agente da COVID-19. Além destes, outros sintomas também podem indicar infecção, ainda 

que apareçam em menor frequência. 

O contato com um caso confirmado de COVID-19 é sugestivo de risco e, se 

apresentar sintomas, também deve ser considerado um caso suspeito. 

 

⮚ Como realizar a triagem: 

a. Triagem deverá realizada por meio de questionário auto declaratório; 



 
 

 

b. Funcionários e funcionárias devem responder diariamente ao questionário e ter 

sua temperatura aferida antes de acessar o local de trabalho, com o objetivo de identificar 

casos suspeitos de COVID-19. 

c. Em caso de resposta positiva para as perguntas, necessariamente a pessoa deve 

ser considerada como um caso suspeito e as medidas cabíveis devem ser tomadas. 

 

⮚ Medição de temperatura: 

Caso a temperatura aferida de algum funcionário seja acima de 37,8°C, o 

funcionário deve ser considerado como um caso suspeito. 

 

⮚ Casos suspeitos: 

Os profissionais identificados como casos suspeitos deverão ser orientados a: 

I. buscar preferencialmente a Unidade de Saúde da Família de referência para a 

orientações sobre conduta e avaliação. 

II. manter isolamento domiciliar por 14 dias ou até o resultado do teste (se for 

realizado) que elimine a suspeita de infecção. 

 

 

 

 

3. CONTENÇÃO 

É recomendado que a área responsável pela gestão dos funcionários comunique 

aos colaboradores a existência de casos na empresa de forma clara e transparente, 

reforçando medidas de orientação e prevenção. 

 Colaboradores e colaboradoras que tiveram contato direto com o caso suspeito ou 

confirmado de Covid-19 devem ser identificados e comunicados no menor tempo possível, 

respeitando ao máximo o anonimato do funcionário. 

O que fazer caso um funcionário seja identificado como caso suspeito ou ativo de 

Covid-19: 

• Deve permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias. 



 
 

 

• Deve ser encaminhado preferencialmente para a Unidade de Saúde da Família de 

referêcia para a orientações sobre conduta e avaliação. 

• Deve ser orientada(o) a comunicar seus familiares (contato domiciliar) a realizar 

isolamento domiciliar por 14 dias e se apresentarem sintomas procurar uma Unidade de 

Saúde. 

• Após o isolamento de 14 dias e com pelo menos 3 dias sem sintomas,   poderá 

voltar ao trabalho (caso não tenha realizado o teste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DIÁRIO 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Data: ____/____/2020 
 



 
 

 

1. Você teve contato próximo com alguma pessoa testada positiva para COVID-19 
nos últimos 14 dias? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
2. Você apresentou algum dos seguintes sintomas nas últimas 24 horas? 
a. Febre (acima de 37,8ºC) 
(  ) Sim (  ) Não 
b. Calafrios 
(  ) Sim (  ) Não 
c. Falta de ar 
(  ) Sim (  ) Não 
d. Tosse 
(  ) Sim (  ) Não 
e. Dor de garganta 
(  ) Sim (  ) Não 
f. Dor de cabeça 
(  ) Sim (  ) Não 
g. Dor no corpo 
(  ) Sim (  ) Não 
h. Perda de olfato e/ou paladar 
(  ) Sim (  ) Não 
i. Diarreia (por motivo desconhecido) 
(  ) Sim (  ) Não 
 
3. A sua temperatura ao chegar ao local de trabalho é superior a 37,8ºC? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
Assinatura do funcionário: _____________________________________________ 
 
Decisão do chefe imediato: 
(  ) Autorizo a permanência no local de trabalho e o desempenho das atividades com o uso 
obrigatório de máscara. 
 
(  ) Não autorizo a permanência no local de trabalho, oriento a buscar a Unidade de 
Campanha do Sistema de Saúde para orientações sobre conduta e avaliação e manter 
isolamento domiciliar por 14 dias ou até o resultado do teste (se for realizado) que elimine 
a suspeita de infecção. 
 
Assinatura do chefe imediato: __________________________________________ 
 


