PROTOCOLO

NOTIFICAÇÃO COVID-19
Mesmo com as orientações e medidas preventivas, não podemos
ignorar que os números de notificações de casos positivos de
Covid-19 em Presidente Prudente e região são preocupantes.
Por conta disso, precisamos reforçar os cuidados preventivos
com a nossa comunidade interna.
Contamos com a sua ajuda para repassar TODAS as orientações
e cobrar o cumprimento delas por todos da sua equipe.
LAVE AS MÃOS
Lave sempre as mãos com água e sabão, e use álcool
gel 70%.
USE MÁSCARA
O uso da máscara é obrigatório. Obedeça essa
determinação pela saúde de todos.
CUIDADOS
Não coloque as mãos nos olhos, na boca e nariz. Ao
tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do
braço.
MANTENHA O DISTANCIAMENTO
O distanciamento recomendável é de 1,5 metro entre
uma pessoa e outra. Então, evite aglomerações nas
copas, cozinhas, salas e ambientes externos da
instituição.
NÃO COMPARTILHE OBJETOS
Não compartilhe ferramentas, celular, talheres ou
qualquer outro objeto pessoal. Da mesma forma, não
sente e/ou utilize equipamentos da estação de trabalho
do colega, como mesa, computador, mouse, telefone e
outros.

PROTOCOLO

NOTIFICAÇÃO COVID-19
Procedimento para notificação interna
de positivo para Covid-19:

1

Funcionário deve comunicar primeiramente o gestor
para as devidas providências.

2

Gestor deve avisar, imediatamente, a Medicina do
Trabalho e o Departamento de Relações Trabalhistas.

3

Funcionário deve cumprir a medida de afastamento
médico e isolamento social, conforme a orientação da
Medicina do Trabalho.

4

Com discrição e calma, o gestor deve informar a equipe
e direcionar todos os funcionários conforme as
orientações da Medicina do Trabalho. Não tome
nenhuma providência precipitada.

5

O gestor deve contatar APENAS as pessoas e/ou
departamentos necessários.

6

No retorno do funcionário às atividades no
departamento, o gestor deve reforçar a importância da
prevenção e tranquilizar a equipe.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Medicina do Trabalho:
Ramais 1049 e 3244.

