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Introdução

A sociedade passa por um período a�pico em sua história. Grandes desafios se 
apresentam, demandando tomada de decisões céleres para preservação da vida, de modo 
efe�vo enfrentar o momento de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19).

Diversas medidas são necessárias para promover o achatamento da curva de contágio, 
obje�vando que todos doentes tenham a oportunidade de receber os devidos cuidados 
médicos. Nesse contexto, o Estado de Goiás tem apresentado um conjunto de medidas 
urgentes necessárias à prevenção, controle e mi�gação dos riscos. O evento demanda 
esforço conjunto de todos para minimizar os impactos sociais e econômicos, até que o 
estado de calamidade pública se encerre.

Nesse contexto, a Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional da Secretaria de Estado 
da Administração orienta as seguintes medidas aos servidores e empregados públicos, 
bem como aos dirigentes dos órgãos e en�dades, como forma de prevenir/diminuir o 
contágio da COVID-19.

As orientações con�das neste documento não esgotam todas as medidas prote�vas 
aos servidores e empregados públicos, mas recomendamos que todos os SESMTs públicos 
republiquem nos órgãos e en�dades, com as devidas adequações específicas necessárias.

Especificamente em relação às exigências de Segurança e Saúde no Trabalho, destaca-
se que as medidas adotadas não significam qualquer supressão ou autorização para o 
descumprimento das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho e da 
Lei estadual nº 19.145/2015, sendo impera�vo que servidores e empregados públicos, 
bem como os dirigentes dos órgãos e en�dades mantenham foco na prevenção, evitando a 
ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

A sociedade passa por um período a�pico em sua história. Grandes desafios se 
apresentam, demandando tomada de decisões céleres para preservação da vida, de modo 
efe�vo enfrentar o momento de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19).

Diversas medidas são necessárias para promover o achatamento da curva de contágio, 
obje�vando que todos doentes tenham a oportunidade de receber os devidos cuidados 
médicos. Nesse contexto, o Estado de Goiás tem apresentado um conjunto de medidas 
urgentes necessárias à prevenção, controle e mi�gação dos riscos. O evento demanda 
esforço conjunto de todos para minimizar os impactos sociais e econômicos, até que o 
estado de calamidade pública se encerre.

Nesse contexto, a Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional da Secretaria de Estado 
da Administração orienta as seguintes medidas aos servidores e empregados públicos, 
bem como aos dirigentes dos órgãos e en�dades, como forma de prevenir/diminuir o 
contágio da COVID-19.

As orientações con�das neste documento não esgotam todas as medidas prote�vas 
aos servidores e empregados públicos, mas recomendamos que todos os SESMTs públicos 
republiquem nos órgãos e en�dades, com as devidas adequações específicas necessárias.

Especificamente em relação às exigências de Segurança e Saúde no Trabalho, destaca-
se que as medidas adotadas não significam qualquer supressão ou autorização para o 
descumprimento das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho e da 
Lei estadual nº 19.145/2015, sendo impera�vo que servidores e empregados públicos, 
bem como os dirigentes dos órgãos e en�dades mantenham foco na prevenção, evitando a 
ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
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CONSIDERANDO a Lei nº 19.145, de 29 de dezembro de 2015 que dispõe sobre a Polí�ca 
de Segurança e Saúde do Trabalho dos Servidores Públicos do Poder Execu�vo do Estado de 
Goiás;

CONSIDERANDO a competência legal da Sectretaria de Estado da Administração 
prevista na Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019; e,

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, do Ministério da 
Economia/ Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Face a pandemia relacionada ao vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, devido a 
escassez de máscaras profissionais no mercado, serão necessárias adoção de medidas 
excepcionais e temporárias visando facilitar o acesso de servidores e empregados públicos 
do Estado de Goiás a produtos auxiliares na prevenção do contágio e avaliadas como 
favoráveis a relação risco x bene�cio. 

O coronavírus pode ser espalhado por go�culas suspensas no ar quando pessoas 
infectadas conversam, tossem ou espirram. Essas go�culas podem ter sua formação 
diminuída pelo uso de máscaras não profissionais. Estas máscaras atuam como barreiras 
�sicas, diminuindo a exposição e o risco de infecção a população em geral. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre a 
decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da 
disseminação do novo conornavírus COVID-19 e alterações posteriores;

É importante destacar que as máscaras profissionais (material médico cirúrgico 
industrializado) devem, neste momento emergencial, ter seu uso dedicado e exclusivo aos 
profissionais de saúde e pacientes contaminados. 

A Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional da Secretaria de Estado da 
Administração - SEAD, faz as seguintes recomendações:
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Medidas orientativas aos 
dirigentes dos órgãos e entidades

1. Cumprir legislação sanitária vigente segundo natureza do estabelecimento;

4.  Permi�r a entrada de servidores e de pessoas no estabelecimento somente 
com a u�lização de máscara de proteção.

6. Disponibilizar frascos com preparação alcoólica a 70% para uso individual 
em cada mesa de atendimento ao público;

5. Disponibilizar acesso às pias com água corrente, sabão líquido, toalhas 
descartáveis e lixeiras c/ tampa acionadas por pedal;

3. Es�mular junto aos servidores e empregados públicos a higienização 
frequente das mãos (servidores, empregados e demais pessoas que 
frequentam ou u�lizam os serviços do órgão ou da en�dade);

2.  Realizar triagem na entrada do estabelecimento em todos os turnos de 
trabalho, podendo u�lizar medição de temperatura corporal por 
infravermelho ou equivalente, antes que os servidores e empregados 
públicos iniciem suas a�vidades, inclusive terceirizados e usuários dos 
serviços.

7. Disponibilizar copos descartáveis junto aos bebedouros cole�vos;

10. Providenciar a limpeza e desinfecção dos locais de trabalho e áreas comuns 
no intervalo entre turnos ou sempre que houver a necessidade;

11. Reforçar a limpeza de pontos de grande contato, como corrimões, 
banheiros, maçanetas, terminais de pagamento, elevadores, mesas, 
cadeiras, etc;

9.  Adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o contato 
pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo, orientando 
para que se evitem abraços, beijos, apertos de mão e conversações 
desnecessárias.

8. Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato 
pessoal entre servidores/empregados e entre esses e o público externo;
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Medidas orientativas 
aos servidores

3. Os servidores e empregados públicos deverão fazer a higienização das 
mãos com água e sabão em intervalos regulares. Caso não seja possível a 
lavagem das mãos, u�lizar imediatamente sani�zante adequado para as 
mãos, como álcool a 70%;

7. Os servidores e empregados públicos deverão seguir orientações 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e demais 
órgãos sanitários sobre COVID-19 e sobre doenças infectocontagiosas.

5. Os servidores e empregados públicos deverão u�lizar os EPIs colocados a 
sua disposição durante toda jornada de trabalho, de acordo com os riscos, 
em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde;

1. Os servidores e empregados públicos deverão fazer higienização das mãos 
antes do inicio da jornada de trabalho;

4. Os servidores deverão obrigatoriamente durante todo o período que 
es�verem no seu ambiente laboral fazer uso de máscaras de proteção;

2. Os servidores e empregados públicos deverão manter o procedimento de 
higienização das mãos durante toda a jornada de trabalho, sempre que: 
fizer o uso de sanitários, tossir, tocar em super�cies de uso comuns, antes 
das refeições e outros;

6. Fica proibido aos servidores e empregados públicos o compar�lhamento 
de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro 
utensílio de cozinha;

13. Fornecer aos servidores que fizerem jus os EPIs de acordo com os riscos, em 
conformidade com as orientações do Ministério da Saúde; e,

12. Privilegiar a ven�lação natural nos locais de trabalho, no caso de aparelho 
de ar condicionado, evite recirculação de ar e verifique a adequação de suas 
manutenções preven�vas e corre�vas;

14. Seguir orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde, Secretarias de 
Saúde e demais órgãos sanitários sobre COVID-19 e sobre doenças 
infectocontagiosas. 
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Medidas orientativas aos servidores 
integrantes dos SESMTs públicos

2. Ficam orientados os integrantes de SESMTs públicos, que sempre que 
solicitados deverão auxiliar os dirigentes dos órgãos e en�dades nos 
processos para aquisição dos equipamentos de proteção individual;

4. Os servidores dos SESMTs públicos deverão seguir orientações estabele-
cidas pelo Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e demais órgãos 
sanitários sobre COVID-19 e sobre doenças infectocontagiosas.

3.  Os componentes dos SESMTs Públicos e CIPAs, quando existentes, devem 
par�cipar das ações de prevenção implementadas pela organização.

1. Os servidores de atendimento de saúde do SESMT público, como 
enfermeiros, auxiliares e médicos, devem receber Equipamentos de 
Proteção Individual - EPIs de acordo com os riscos, em conformidade com 
as orientações do Ministério da Saúde;

2. Ficam orientados os integrantes de SESMTs públicos, que sempre que 
solicitados deverão auxiliar os dirigentes dos órgãos e en�dades nos 
processos para aquisição dos equipamentos de proteção individual;

4. Os servidores dos SESMTs públicos deverão seguir orientações estabele-
cidas pelo Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e demais órgãos 
sanitários sobre COVID-19 e sobre doenças infectocontagiosas.

3.  Os componentes dos SESMTs Públicos e CIPAs, quando existentes, devem 
par�cipar das ações de prevenção implementadas pela organização.

1. Os servidores de atendimento de saúde do SESMT público, como 
enfermeiros, auxiliares e médicos, devem receber Equipamentos de 
Proteção Individual - EPIs de acordo com os riscos, em conformidade com 
as orientações do Ministério da Saúde;
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Medidas orientativas quanto 
ao uso de máscaras

1. É obrigatório o uso de protetor respiratório (máscara) em todos os esta-
belecimentos de órgãos públicos do Estado de Goiás, conforme estabelece 
o Ar�go 3º § 2º do decreto 9.653 de 19 de abril de 2020 que diz: O 
funcionamento de a�vidades econômicas e não econômicas deve se dar 
sem prejuízo dos protocolos de funcionamento expedidos por autoridade 
sanitária, do uso de máscaras, da manutenção do distanciamento entre 
pessoas e proibição de aglomerações;

4. Pode-se considerar o uso de respiradores (máscaras cirúrgicas ou 
PFF2/N95), quando indicado seu uso, além do prazo de validade designado 
pelo fabricante ou sua reu�lização para atendimento emergencial aos 
casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, conforme NOTA TÉCNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020;

2. O uso incorreto da máscara pode prejudicar sua eficácia na redução de 
risco de transmissão. Sua forma de uso, manipulação e armazenamento 
devem seguir as recomendações do fabricante. Os servidores e empregados 
públicos devem ser orientados sobre o uso correto da máscara;

3. A máscara ou qualquer outro EPI nunca deve ser compar�lhada entre 
servidores ou empregados públicos;

1. É obrigatório o uso de protetor respiratório (máscara) em todos os esta-
belecimentos de órgãos públicos do Estado de Goiás, conforme estabelece 
o Ar�go 3º § 2º do decreto 9.653 de 19 de abril de 2020 que diz: O 
funcionamento de a�vidades econômicas e não econômicas deve se dar 
sem prejuízo dos protocolos de funcionamento expedidos por autoridade 
sanitária, do uso de máscaras, da manutenção do distanciamento entre 
pessoas e proibição de aglomerações;

4. Pode-se considerar o uso de respiradores (máscaras cirúrgicas ou 
PFF2/N95), quando indicado seu uso, além do prazo de validade designado 
pelo fabricante ou sua reu�lização para atendimento emergencial aos 
casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, conforme NOTA TÉCNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020;

2. O uso incorreto da máscara pode prejudicar sua eficácia na redução de 
risco de transmissão. Sua forma de uso, manipulação e armazenamento 
devem seguir as recomendações do fabricante. Os servidores e empregados 
públicos devem ser orientados sobre o uso correto da máscara;

3. A máscara ou qualquer outro EPI nunca deve ser compar�lhada entre 
servidores ou empregados públicos;
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Servidores da triagem/recepção:

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

1. U�lizar máscara de proteção, durante os atendimentos de usuários;

4. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:

> Antes do contato com o usuário;

3.   Se não for possível manter o distanciamento mínimo de 1,5m, deve-se usar 
protetor facial cobrindo a face durante o atendimento;

> Antes da realização de orientações e manuseio de senhas e documentos; 
> Após risco de possíveis exposição a fluidos biológicos; 

> Após contato com objetos tocados pelo usuário.
> Após contato com o usuário; e, 

5. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies e objetos em que o usuário teve contato direto 
ou indiretamente.

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

1. U�lizar máscara de proteção, durante os atendimentos de usuários;

4. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:

> Antes do contato com o usuário;

3.   Se não for possível manter o distanciamento mínimo de 1,5m, deve-se usar 
protetor facial cobrindo a face durante o atendimento;

> Antes da realização de orientações e manuseio de senhas e documentos; 
> Após risco de possíveis exposição a fluidos biológicos; 

> Após contato com objetos tocados pelo usuário.
> Após contato com o usuário; e, 

5. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies e objetos em que o usuário teve contato direto 
ou indiretamente.
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Servidores do atendimento 
de serviços específicos

1. U�lizar máscara de proteção, durante os atendimentos de usuários;

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

3.  Caso não possa manter o distanciamento mínimo de 1,5m, deve-se usar 
protetor facial cobrindo a face durante o atendimento;

> Antes do contato com o usuário;

> Após contato com objetos tocados pelo usuário.

> Após risco de possíveis exposição a fluidos biológicos; 
> Antes da realização de orientações e manuseio de senhas e documentos; 

> Após contato com o usuário; e, 

5. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies e objetos em que o usuário teve contato direto 
ou indiretamente.

4. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:

1. U�lizar máscara de proteção, durante os atendimentos de usuários;

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

3.  Caso não possa manter o distanciamento mínimo de 1,5m, deve-se usar 
protetor facial cobrindo a face durante o atendimento;

> Antes do contato com o usuário;

> Após contato com objetos tocados pelo usuário.

> Após risco de possíveis exposição a fluidos biológicos; 
> Antes da realização de orientações e manuseio de senhas e documentos; 

> Após contato com o usuário; e, 

5. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies e objetos em que o usuário teve contato direto 
ou indiretamente.

4. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:
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Médicos do Detran e Vapt-Vupt

> Antes da realização de procedimento; 

1. U�lizar máscara cirúrgica ou de qualidade superior como PFF2/N95, 
durante os atendimentos do usuário em avaliação médica;

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

3.   Usar protetor facial cobrindo a face durante o atendimento do paciente;

4. Usar luvas em caso de risco de contato com sangue, secreções ou excreções 
em membranas ou mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com 
o paciente e re�re-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida;

5. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:

> Antes do contato com o paciente;

> Após contato com objetos tocados pelo paciente.

7. Realizar o controle ambiental: realizar/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.

> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 
> Após contato com o paciente; e, 

6. Realizar assepsia com álcool a 70% nos instrumentais u�lizados para o 
exame �sico (estetoscópio, termômetro, entre outros).

> Antes da realização de procedimento; 

1. U�lizar máscara cirúrgica ou de qualidade superior como PFF2/N95, 
durante os atendimentos do usuário em avaliação médica;

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

3.   Usar protetor facial cobrindo a face durante o atendimento do paciente;

4. Usar luvas em caso de risco de contato com sangue, secreções ou excreções 
em membranas ou mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com 
o paciente e re�re-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida;

5. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:

> Antes do contato com o paciente;

> Após contato com objetos tocados pelo paciente.

7. Realizar o controle ambiental: realizar/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.

> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 
> Após contato com o paciente; e, 

6. Realizar assepsia com álcool a 70% nos instrumentais u�lizados para o 
exame �sico (estetoscópio, termômetro, entre outros).
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1. U�lizar máscara de proteção durante os atendimentos de usuários;

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

3. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:

> Antes do contato com o usuário; 
> Antes da realização de orientações e manuseio de documentos; 
> Após risco de possíveis exposição a fluidos biológicos; 
> Após contato com o usuário; e, 
> Após contato com objetos tocados pelo usuário.

4. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.

Servidores administrativos

1. U�lizar máscara de proteção durante os atendimentos de usuários;

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

3. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:

> Antes do contato com o usuário; 
> Antes da realização de orientações e manuseio de documentos; 
> Após risco de possíveis exposição a fluidos biológicos; 
> Após contato com o usuário; e, 
> Após contato com objetos tocados pelo usuário.

4. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.
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Servidores da triagem e 
do pré-atendimento

> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 
> Antes do contato com o paciente; 

3.   Usar o protetor facial cobrindo a face durante o atendimento do paciente;

1. U�lizar máscara de proteção, durante os a�vidades dentro da GEQUAV;

> Após contato com o paciente; e, 

5. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

4. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 4 momentos:

> Após contato com objetos tocados pelo paciente.

> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 
> Antes do contato com o paciente; 

3.   Usar o protetor facial cobrindo a face durante o atendimento do paciente;

1. U�lizar máscara de proteção, durante os a�vidades dentro da GEQUAV;

> Após contato com o paciente; e, 

5. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

4. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 4 momentos:

> Após contato com objetos tocados pelo paciente.
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Orientações aos médicos 
peritos e médicos do trabalho

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

4. Usar luvas em caso de risco de contato com sangue, secreções ou excreções 
em membranas ou mucosas;

> Após contato com o paciente; e, 

> Antes da realização de procedimento; 

1. U�lizar máscara cirúrgica ou outra de qualidade superior como PFF2/N95, 
durante os atendimentos dentro da GEQUAV;

3.   Usar o protetor facial cobrindo a face durante o atendimento do paciente;

5. Calce as luvas imediatamente antes do contato com o paciente e re�re-as 
logo após o uso, higienizando as mãos em seguida;

6. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:

> Antes do contato com o paciente;

> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 

> Após contato com objetos tocados pelo paciente.

7. Realizar assepsia com álcool a 70% nos instrumentais u�lizados para o 
exame �sico (estetoscópio, termômetro, entre outros).

8. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

4. Usar luvas em caso de risco de contato com sangue, secreções ou excreções 
em membranas ou mucosas;

> Após contato com o paciente; e, 

> Antes da realização de procedimento; 

1. U�lizar máscara cirúrgica ou outra de qualidade superior como PFF2/N95, 
durante os atendimentos dentro da GEQUAV;

3.   Usar o protetor facial cobrindo a face durante o atendimento do paciente;

5. Calce as luvas imediatamente antes do contato com o paciente e re�re-as 
logo após o uso, higienizando as mãos em seguida;

6. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 5 momentos:

> Antes do contato com o paciente;

> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 

> Após contato com objetos tocados pelo paciente.

7. Realizar assepsia com álcool a 70% nos instrumentais u�lizados para o 
exame �sico (estetoscópio, termômetro, entre outros).

8. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.
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Orientações aos servidores 
administrativos da GEQUAV

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

> Após contato com o paciente; e, 

1. U�lizar máscara de proteção, durante os a�vidades dentro da GEQUAV;

4. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.

> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 
> Antes do contato com o paciente; 

3. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 4 momentos:

> Após contato com objetos tocados pelo paciente.

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

> Após contato com o paciente; e, 

1. U�lizar máscara de proteção, durante os a�vidades dentro da GEQUAV;

4. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.

> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 
> Antes do contato com o paciente; 

3. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 4 momentos:

> Após contato com objetos tocados pelo paciente.
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Orientações aos técnicos e engenheiros 
de segurança do trabalho

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

1. U�lizar máscara de proteção, durante os a�vidades dentro da GEQUAV;

4. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 4 momentos:

> Antes do contato com o paciente; 
> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 

3.   Usar o protetor facial cobrindo a face durante o atendimento do paciente;

> Após contato com o paciente; e, 
> Após contato com objetos tocados pelo paciente.

5. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.

2. Usar a máscara cobrindo a boca e o nariz;

1. U�lizar máscara de proteção, durante os a�vidades dentro da GEQUAV;

4. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou u�lizar álcool a 70%, 
seguindo os 4 momentos:

> Antes do contato com o paciente; 
> Após risco de exposição a fluidos biológicos; 

3.   Usar o protetor facial cobrindo a face durante o atendimento do paciente;

> Após contato com o paciente; e, 
> Após contato com objetos tocados pelo paciente.

5. Realizar o controle ambiental: realizar e/ou solicitar desinfecção com álcool 
líquido a 70% nas super�cies em que o usuário teve contato direto ou 
indiretamente.
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Indicação e público alvo

1. A máscara é de uso individual e não deve ser compar�lhada; 

3. As medidas de higiene e a limpeza das máscaras não profissionais em 
tecido e a eliminação periódica das descartáveis são ações importantes de 
combate à transmissão da infecção; e,

Quatro regras básicas devem ser seguidas: 

2. Deve-se des�nar o material profissional (máscaras cirúrgicas e do �po 
PFF2/N95 ou equivalente) aos devidos interessados: pacientes com a 
COVID-19, profissionais de saúde e outros profissionais de linha de frente 
em contato próximo e prolongado com possíveis fontes de contágio; 

IMPORTANTE: mesmo de máscara, mantenha distância de mais de 1 (um) metro 
de outra pessoa.

4. Deve-se realizar a adequada higienização das mãos com água e sabonete 
ou com preparação alcoólica a 70%. 

Quaisquer pessoas (servidores e empregados e usuários) podem fazer uso 

de máscaras não profissionais, desde que respeitadas a tolerância do tempo de 

uso, o ajuste e a higiene do material. Ressalva-se que os servidores e 

empregados públicos que trabalham com atendimento de pessoal em geral, não 

incluindo pacientes, também poderão u�lizar estas máscaras 

1m 1m 1m
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Medidas orientativas aos servidores 
e empregados públicos

Para a produção de máscaras faciais não profissionais, pode ser u�lizado 

Tecido Não Tecido (TNT) sinté�co, desde que o fabricante garanta que o tecido 

não causa alergia, e seja adequado para uso humano. Quanto a gramatura de tal 

tecido, recomenda-se gramatura de 20 - 40 g/m².

Devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster 

puro e outros sinté�cos, então recomenda-se o uso de tecidos que tenham no 

mínimo 50% de algodão na sua composição, permi�ndo que os outros 50% 

sejam de poliéster ou elastano, preferencialmente, que seja 100% algodão.
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Forma de uso

8. Cuidando para que não haja o contato com a super�cie externa; 

9. A máscara deve ser trocada a cada três horas, no máximo, ou se ficar úmida;

6. Manter o conforto e espaço para a respiração;

4. Ao colocar a máscara pegue apenas no elás�co ou �ras;

1. Assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas); 

3. Fazer adequada higienização das mãos com água e sabonete ou com 
preparação alcoólica a 70% (cubra todas as super�cies de suas mãos e 
esfregue-as juntas até que estejam secas) antes de manusear a máscara;

2. Evitar uso de maquiagens (batom, base e entre outros) durante o uso da 
máscara.

5. Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais; 

7. Após colocar a máscara não toque mais nela até a hora de re�rá-la, se tocar 
a máscara, deve executar imediatamente a higiene das mãos;

10. Ao re�rar a máscara puxe pelo elás�co ou �ras; 

Obs.: a) Recomenda-se que cada pessoa tenha máscaras de uso individual 
conforme preceitua a Nota Informa�va nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, 
disponível na página do Ministério da Saúde link: h�ps://www.saude.gov.br/ 
no�cias/agencia-saude/46645-mascras-caseira-podem-ajudar-na-
prevencao-contra-o-coronavirus;

11. Armazenar a máscara re�rada em saco plás�co, antes do descarte (em 
lixeira com tampa), ou da sua higienização para reuso, a depender do caso; 

12. Higienizar as mãos após re�rar a máscara.

Obs.: b) Máscaras cirúrgicas ou PFF2/N95, não devem ser higienizadas e 
reu�lizadas.

Acesse o Vídeo: h�ps://www.youtube.com/watch?v=QoqazG5IfEc&feature=youtu.be
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1. Não u�lizar a mesma máscara por longo tempo; 

4. Re�re a máscara, guarde em saco plás�co e, posteriormente, coloque para 
lavar; 

2. Trocar após uso con�nuo prolongado e/ou quando es�ver úmida, com 
sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar; 

5. Repita os procedimentos de higienização das mãos, após a re�rada da 
máscara; e,

6. Não compar�lhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. 

3. Higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70% ao 
chegar em casa; 

Advertências

1. Não u�lizar a mesma máscara por longo tempo; 

4. Re�re a máscara, guarde em saco plás�co e, posteriormente, coloque para 
lavar; 

2. Trocar após uso con�nuo prolongado e/ou quando es�ver úmida, com 
sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar; 

5. Repita os procedimentos de higienização das mãos, após a re�rada da 
máscara; e,

6. Não compar�lhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. 

3. Higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70% ao 
chegar em casa; 
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Higienização

As máscaras de tecido podem ser lavadas, higienizadas e reu�lizadas 
regularmente, entretanto com as devidas precauções a seguir: 

1. Lavar previamente com água corrente e sabão neutro (separada das outras 
roupas);

3. Enxaguar bem em água corrente, para remover qualquer resíduo de 
desinfetante; 

4. Evite torcer a máscara com força e deixe-a secar; 

5. Passar com ferro quente; 

7. Guardar em um recipiente fechado. 

2. Deixar de molho por 20 a 30 minutos em uma solução de água com água 
sanitária* ou outro desinfetante equivalente;

6. Garan�r que a máscara não apresenta danos (menos ajuste, deformação, 
desgaste, etc.), ou você precisará subs�tui-la; e,

*Para preparar uma solução de água sanitária (2,5%) com água, por 
exemplo, você pode diluir 2 colheres de sopa de água sanitária, em 1 litro de 
água;

** Caso você possua máquina de lavar, pode programar o ciclo completo de 
lavagem (lavagem, enxágue, secagem) de pelo menos 30 minutos com uma 
temperatura de lavagem de 60ºC.

As máscaras de tecido podem ser lavadas, higienizadas e reu�lizadas 
regularmente, entretanto com as devidas precauções a seguir: 

1. Lavar previamente com água corrente e sabão neutro (separada das outras 
roupas);

3. Enxaguar bem em água corrente, para remover qualquer resíduo de 
desinfetante; 

4. Evite torcer a máscara com força e deixe-a secar; 

5. Passar com ferro quente; 

7. Guardar em um recipiente fechado. 

2. Deixar de molho por 20 a 30 minutos em uma solução de água com água 
sanitária* ou outro desinfetante equivalente;

6. Garan�r que a máscara não apresenta danos (menos ajuste, deformação, 
desgaste, etc.), ou você precisará subs�tui-la; e,

*Para preparar uma solução de água sanitária (2,5%) com água, por 
exemplo, você pode diluir 2 colheres de sopa de água sanitária, em 1 litro de 
água;

** Caso você possua máquina de lavar, pode programar o ciclo completo de 
lavagem (lavagem, enxágue, secagem) de pelo menos 30 minutos com uma 
temperatura de lavagem de 60ºC.
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Orientações 

Os servidores contaminados com o novo Coronavírus ou que apresentem 
sintomas da COVID-19 deverão afastar-se do local de trabalho (caso estejam 
realizando o trabalho presencial), procurar atendimento médico seguindo as 
recomendações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde e, caso tenham orientação médica de isolamento domiciliar 
ou hospitalar, solicitar licença médica por contaminação com o Novo 
Coronavírus, encaminhando documentação por e-mail para:

                                coronavirus.sead@goias.gov.br

DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA:

01.  Atestado médico;
02. Relatório Médico para solicitação de Licença Médica - 

Coronavírus - COVID-19 e demais documentos indispensáveis ao 
devido cumprimento ao Decreto nº 9.634/20 que estão 
disponíveis nos endereços eletrônicos a seguir:

Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do telefone da Junta Médica: 
(62) 3269-4310 ou e- mail: jm.administracao@goias.gov.br

b) casos suspeitos da COVID-19; ou

Deve-se afastar imediatamente os servidores das a�vidades laborais 
presenciais, por 14 (quatorze) dias, nas seguintes situações:

a) casos confirmados da COVID-19;

c) contatantes de casos confirmados da COVID-19.

h�p://www.administracao.go.gov.br/component/content/ar�cle.html?id=21796&Itemid=101

h�ps://www.portaldoservidor.go.gov.br/saude-do-servidor/pericia-medica.html
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O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado da COVID-
19 deve ser contado a par�r do úl�mo dia de contato entre os contatantes e o 
caso confirmado. Os servidores afastados considerados casos suspeitos 
poderão retornar às suas a�vidades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando:

O Dirigente do órgão ou pessoa por ele designada (Ex.: Chefia imediata do 
servidor ou Gerente de Gestão de Pessoas ) deverá decidir sobre encaminhar o 
servidor para o teletrabalho (caso as a�vidades sejam compa�veis com o 
mesmo) ou optar pela Desocupação Funcional por Calamidade Pública – DFCP, 
de acordo com as Portarias 096, 125,  131e 141/2020 – SEAD.

Caso haja indícios de que a contaminação do servidor tenha ocorrido no 
local de trabalho ou a serviço do órgão, o servidor deverá solicitar via processo o 
estabelecimento do nexo causal por contaminação com o Novo Coronavírus e 
enviar à GEQUAV, anexando as documentações comprobatórias conforme a 
Instrução Norma�va 06/2017-GAB de 18 de julho de 2017. A GEQUAV 
diligenciará as inves�gações necessárias juntamente com o SESMT Público do 
órgão de origem para o estabelecimento ou não do nexo causal, caso necessário 
a Junta Médica poderá solicitar outras documentações para caracterização 
clínica epidemiológica e laboratorial do Novo Coronavírus.

a) exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde; e

Caso seja detectado servidor contaminado prestando serviço presencial no 
estabelecimento, após o afastamento do servidor, deverá ser providenciada 
uma Desinfecção de Ambientes Contaminados pelo Novo Coronavírus, 
conforme os procedimentos da Secretaria de Estado da Saúde. Caso necessário, 
solicite informações ao SESMT Público do órgão.

b) es�verem assintomá�cos por mais de 72 horas.

Os contatantes que residem com caso confirmado da COVID-19 devem ser 
afastados de suas a�vidades presenciais por 14 (quatorze) dias, devendo ser 
apresentado documento comprobatório.

O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado da COVID-
19 deve ser contado a par�r do úl�mo dia de contato entre os contatantes e o 
caso confirmado. Os servidores afastados considerados casos suspeitos 
poderão retornar às suas a�vidades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando:

O Dirigente do órgão ou pessoa por ele designada (Ex.: Chefia imediata do 
servidor ou Gerente de Gestão de Pessoas ) deverá decidir sobre encaminhar o 
servidor para o teletrabalho (caso as a�vidades sejam compa�veis com o 
mesmo) ou optar pela Desocupação Funcional por Calamidade Pública – DFCP, 
de acordo com as Portarias 096, 125,  131e 141/2020 – SEAD.

Caso haja indícios de que a contaminação do servidor tenha ocorrido no 
local de trabalho ou a serviço do órgão, o servidor deverá solicitar via processo o 
estabelecimento do nexo causal por contaminação com o Novo Coronavírus e 
enviar à GEQUAV, anexando as documentações comprobatórias conforme a 
Instrução Norma�va 06/2017-GAB de 18 de julho de 2017. A GEQUAV 
diligenciará as inves�gações necessárias juntamente com o SESMT Público do 
órgão de origem para o estabelecimento ou não do nexo causal, caso necessário 
a Junta Médica poderá solicitar outras documentações para caracterização 
clínica epidemiológica e laboratorial do Novo Coronavírus.

a) exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde; e

Caso seja detectado servidor contaminado prestando serviço presencial no 
estabelecimento, após o afastamento do servidor, deverá ser providenciada 
uma Desinfecção de Ambientes Contaminados pelo Novo Coronavírus, 
conforme os procedimentos da Secretaria de Estado da Saúde. Caso necessário, 
solicite informações ao SESMT Público do órgão.

b) es�verem assintomá�cos por mais de 72 horas.

Os contatantes que residem com caso confirmado da COVID-19 devem ser 
afastados de suas a�vidades presenciais por 14 (quatorze) dias, devendo ser 
apresentado documento comprobatório.
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Sobre o uso da luva

• Colocar luvas antes de tocar no paciente;

• Re�rar as luvas imediatamente após o seu uso, antes de tocar em ar�gos e 
super�cies não contaminados e antes de se encaminhar para assistência de 
outro paciente;

• As luvas não devem ser reprocessadas para reu�lização;

• Higienizar bem as mãos antes de manusear as luvas;

• Proceder à higienização das mãos imediatamente após a re�rada das luvas, 
para evitar a transferência de microorganismos para outros pacientes ou 
ambientes.

• Armazenar as luvas re�radas em saco plás�co, antes do descarte (em lixeira 
com tampa), e,

• A higienização das mãos é imprescindível, mesmo quando luvas são 
u�lizadas;
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Sobre a assepsia das mãos

Acesse o Vídeo: h�ps://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&feature=youtu.be
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Etapas para utilização do álcool a 70%

• Esfregar as mãos com álcool a 70%, cobrindo todas as faces das mãos e dedos, 
até que as mãos estejam secas.

• Seguir as recomendações do fabricante quanto ao volume de álcool a 70% a 
ser u�lizado;

• Aplicar álcool a 70% na palma de uma das mãos; 
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•  No que couber, cumprir e fazer cumprir os protocolos e orientações con�dos 
no DECRETO Nº 9.653, DE 19 DE ABRIL DE 2020, que dispõe sobre  a 
decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, 
em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19 e suas alterações. 

Outras orientações 

DECRETO estadual nº 9.653, de 19 de a abril de 2020, e alterações posteriores. 

LEI ESTADUAL nº 19.145, de 29 de dezembro de 2015.

NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020 - CGGAP/DESF/SAPS/MSA Lei nº 13.969, de 06 
de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 327, 

h�p://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scara
s.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7

ADAPTAÇÃO, ORIENTAÇÕES GERAIS - Máscaras faciais de uso não profissional, 
ANVISA, 2020.

h�ps://www.saude.gov.br/no�cias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-
podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus

PORTARIA CONJUNTA nº 20, de 18 de junho de 2020 do Ministério da 
Economia/ Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Referências
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