CARTILHA

COVID19
ORIENTAÇÕES PARA UM AMBIENTE
E ROTINAS DE TRABALHO SEGURO.

Esta cartilha pretende oferecer informações para a Gestão de Pessoas na Corporação visando o trabalho seguro frente a Pandemia
COVID19. Para tanto, apresenta
um rol de medidas sanitárias, organizacionais e de relacionamento interpessoal que visam auxiliar
na reformulação das rotinas nas
unidades do CBMGO.

IDEALIZADO POR:
Comando de Saúde do CBMGO.

PROJETO:
Comitê Gestor do COVID19, Núcleo Integrado de Atenção Biopsicosocial NIAB, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho - SESMT

APOIO:
Fundação Dom Pedro II

APRESENTAÇÃO
Este é um trabalho feito por várias mãos. Comando de Saúde, Central de
Monitoramento da COVID-19 e NIAB se juntaram neste momento de Pandemia
com o objetivo de oferecer aos Comandantes e Chefes de seções do CBMGO um
instrumento prático de orientação abrangendo questões: sanitárias, organizacionais e de relacionamento interpessoal no trabalho.
E foi um grande desafio frente as incertezas sobre o vírus e suas consequencias, frente a velocidade e a quantidade de informação, por vezes contraditórias. Mas aí está o resultado final e esperamos que seja útil.
Os desafios que hora se apresentam, por vezes inéditos, exigirão coragem
e criatividade para serem vencidos, pois afetam não apenas a rotina da unidade/
seção mas também as relações interpessoais dentro e fora do quartel, envolvem
questões familiares e tem o potencial de despertar sentimentos de medo e impotência frente ao Coranavírus.
A atividade de Bombeiro Militar impõe o desafio de atuar na linha de frente. Portanto precisamos de um ambiente de trabalho seguro somado a um suporte emocional atuante para que nossos combatentes se sintam amparados e
cuidados, pois sempre haverá vidas a salvar.

Tempos de exceção requer medidas de exceção. A principal preocupação na Gestão de Pessoas deve ser a conciliação das ações de saúde e segurança de servidores, cidadãos e prestadores de serviço e a nova rotina de trabalho em tempos de Pandemia. As
previsões de especialistas indicam que, mesmo com o novo Coronavírus sob controle, o
risco de
contágio ainda continuará. Portanto apesar da diminuição do isolamento/distanciamento social algumas medidas devem/podem ser implementadas nos ambientes e
nas relações de trabalho.

O QUE É CORONAVÍRUS (COVID-19)?
Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Os primeiros
Coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. Contudo foi em 1965 que
o vírus foi descrito como Coronavírus (parecendo uma coroa). A maioria das pessoas se
infectam com os Coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças as mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus.
O Novo Coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China e
provoca a doença chamada COVID-19 O período de incubação, tempo entre ser infectado
pelo vírus e o início dos sintomas da doença, variam de 1 a 14 dias, mais frequentemente
ao redor de cinco dias.

PRINCIPAIS SINTOMAS.
SINTOMAS
COMUNS

Febre, tosse seca, cansaço.

SINTOMAS
MENOS
COMUNS

SINTOMAS
GRAVES

Dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite,
dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea
na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés

dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito,
perda de fala ou movimento

A COVID-19 afeta diferentes
pessoas de diferentes maneiras. A
maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados
da doença e não precisarão ser hospitalizadas. Procure atendimento médico imediato se tiver sintomas graves.
Sempre ligue antes de ir ao médico ou
posto de saúde, clínicas ou hospitais.
Pessoas saudáveis que apresentarem
sintomas leves devem acompanhar
seus sintomas em casa.

Em média, os sintomas
aparecem após 5 ou 6
dias depois de ser infectado com o vírus. Porém,
isso pode levar até 14
dias.

PREVENÇÃO. O QUE VOCÊ PRECISA SABER
E FAZER?
COMO PREVENIR O CONTÁGIO?
1. LAVE AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO OU/E USE ÁLCOOL GEL, VÁRIAS VEZES
AO DIA.
2. CUBRA O NARIZ E BOCA AO ESPIRRAR OU TOSSIR COM LENÇO DE PAPEL
DESCARTÁVEL OU USE A PARTE INTERNA DO COTOVELO.
3. EVITE AGLOMERAÇÕES E MANTENHA OS AMBIENTES BEM VENTILADOS.
4. NÃO COMPARTILHAR OBJETOS PESSOAIS.
5. GUARDE DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 2 METROS ENTRE AS PESSOAS.

COMO O COVID-19 SE ESPALHA?
Quando alguém contaminado com COVID-19 tosse ou espirra são liberadas gotículas de líquido infectado. A maioria destas gotas caem sobre superfícies e objetos próximos como: mesas, telefones, etc. Ao tocar nestes objetos contaminados pelo COVID-19
e depois tocar nos olhos, nariz ou boca outra pessoa pode contrair o vírus. O COVID-19 se
espalha de maneira semelhante à gripe.

Fazem parte do grupo de risco pessoas:
Com mais de 60 anos.
Com sistema imunológico enfraquecido.
Com condições como diabetes, doenças cardíacas ou pulmonares.

Esta cartilha fornece orientações sobre maneiras simples de impedir ou diminuir
a propagação do COVID-19 no ambiente de trabalho.
Algumas medidas de baixo custo ajudarão na segurança dos ambientes de trabalho, na proteção de servidores, cidadãos e prestadores de serviço, na redução de afastamentos devido a COVID 19 e na manutenção da saúde mental.

07 MEDIDAS SANITÁRIAS.

1º

Cuide para que os locais de trabalho estejam limpos e higienizados; Superfícies (por exemplo, teclados, mesas) e
objetos (telefones, microfones etc.) precisam ser limpos com desinfetante regularmente, porque superfícies contaminadas são uma das
principais maneiras de transmissão do COVID-19.

2º

Dê condições e incentive, com
cartazes, por exemplo, a exceção das medidas de prevenção.

3º

Coloque dispensadores de álcool em gel em locais de destaque e certificar-se de que são recarregados
regularmente.

4º

Exija o uso de máscaras de proteção facial,
mesmo as caseiras. E lembre-se de trocar
a cada 2 horas e higieniza-las com água sanitária ou
similar, por imersão, durante vinte minutos. As máscaras são individuais.

5º

Divulgue informações, baseadas nas orientações das autoridades de saúde e
medicina ocupacional, usando os briefings em reuniões, formaturas, passagens de serviço e informações na intranet para promover atitudes de prevenção.

6º

Os comandantes devem informar aos subordinados que no aparecimento
de qualquer sintoma compatível com COVID-19, o militar deve ser orientado
a permanecer em casa, deve informar imediatamente por telefone o seu Comandante
para que seja providenciado documento para o Comando de Saúde e para a Central de
Monitoramento da COVID-19 do CBMGO, e entrar em contato com Comando de Saúde
pelo telefone (62) 3201-2121 para marcar consulta e avaliação. Em caso de sintomas graves, além dos procedimentos de comunicação o militar deve procurar atenção hospitalar
para avaliação se há necessidade de internação.

7º

Busque trabalhar com as secretárias de saúde municipais e estadual para
garantir orientações atualizadas e desenvolver ações de prevenção eficazes
nas unidades e, se possível, na comunidade.

11 MEDIDAS ORGANIZACIONAIS

1º
2º
3º
4º

Identifique parceiros, tais como postos e campanhas de vacinação, hospitais
de referência, serviços de orientação, planos e saúde etc.
Planeje e determine as funções e responsabilidades de comunicação. Por
exemplo, quem falará oficialmente pela e na unidade sobre o assunto.

Crie um canal oficial para enviar mensagens de forma alinhada e consistentes para evitar boatos, por exemplo sobre adoecimentos e afastamentos.
Forneça canais regulares de comunicação através dos quais os comandados
possam obter informações seguras.

5º

Identifique as principais dúvidas e medos dos comandados e busque informações corretas e oficiais.
É fundamental que os profissionais do SESMT estejam treinados para prestar orientações seguras e proativas.

6º

Antecipe necessidades especiais de informação e
de trabalho para pessoas dos grupos de risco.

7º

Esteja preparado para comunicar, se houver, os casos de
COVID19 no ambiente de trabalho e ao mesmo tempo
apresentar medidas para proteger a saúde dos demais.

8º

Considere quais treinamentos serão necessários para os responsáveis pela gestão
desta situação.

9º
10

Incentive as pessoas a adotarem comportamentos de prevenção e proteção.

º Desenvolva peças multimídia que apresentem informações-chave (por
exemplo, explicar a etiologia da doença, sintomas, transmissão, como se
proteger e o que fazer se alguém ficar doente) e que possam ser compartilhadas online.

11º

Assegure apoio e informação contínuo e ágil sobre a COVID19.

05 MEDIDAS DE
PRODUTIVIDADE
As medidas aqui sugeridas aqui devem ser avaliadas considerando legislação vigente e a capacidade operacional da unidade.

1º

. Alternância de Escala de Trabalho. Essa medida visa diminuir a saída dos
colaboradores de casa. Saindo menos menor a possibilidade de contágio.
Portanto a unidade, se possível, pode estabelecer uma escala alternada de trabalho também para as funções ad instrutivas. Isso não apenas diminui o risco de contágio como
também diminui a quantidade de pessoas no ambiente de trabalho facilitando assim o
distanciamento social.

2º

. Flexibilização de Horários. Flexibilizar os horários de entrada e saída e do
intervalo de almoço etc. também contribui para a diminuição de fluxo de
pessoas nos horários de pico.

3º

. Trabalho Externo. A unidade deve ter um cuidado especial com os militares
que trabalham externamente. Deve-se reforçar as orientações de higiene e
cuidados e também, se possível, estender estes cuidados as empresas atendidas.

4º

. Orientações para deslocamento casa trabalho / trabalho casa. Mesmo o ambiente de trabalho sendo protegido o contágio pode acontecer no deslocamento nos meios de transporte público. As medidas de higienização devem ser reforçadas na chegada na unidade assim como também a recomendação do uso de máscaras,
mesmo as caseiras

5º

. Home Office (trabalho em casa). Utilizar a Orientação Técnica nº 01/2020
- Comitê Gestor de Crise, a qual esclareceu os procedimentos a serem adotados relacionados a escala de revezamento e teletrabalho dos servidores públicos do
Poder Executivo Estadual, publicada no Diário Oficial do dia 17 de março de 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A COVID-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados da doença e não precisarão ser
hospitalizadas. Contudo procure orientação especializada em casos de dúvidas ou ao
apresentar algum sintoma.
Aos comandantes e gestores cabe o cuidado, também, com a saúde mental de
seus comandados. Este momento é um terreno propício para o aparecimento ou agravamento de transtornos mentais, sendo os transtornos de ansiedade e os transtornos
depressivos os mais comuns. Contudo não são de menor importância outras situações
como: o aumento do uso de bebidas alcoólicas, auto medicação, problemas de violência
doméstica etc. Estas situações, mesmo em conversas ou percebidas de maneira informal
devem ser levadas a sério e investigadas.
O serviço de saúde mental do Comando de Saúde – (NIAB) está à disposição dos
Comandantes para ajudar a atravessar esta Pandemia.
Neste momento são necessárias ações corajosas, criativas e por vezes inéditas que
podem gerar apreensões e incertezas. Mas devemos ter como norte a saúde e segurança
de todos os Bombeiros Militares do Estado de Goiás e seus familiares, pois sempre haverá
vidas a salvar.

ENDEREÇOS ÚTEIS.
1º. O que você precisa saber? Site oficial do Ministério da Saúde. https://coronavirus.saude.
gov.br/
2º. Central Telefônica do Ministério da Saúde. FONE 136
3º. Aplicativo SUS (baixar loja googleplay) - CORONAVÍRUS – SUS
4º. Secretária de Saúde de Goiás. www.saude.go.gov.br/coronavirus - FONE: (62) 32012686 / 3201-2687
5º. Site de informação da Prefeitura de Goiânia. https://www.goiania.go.gov.br/sms/coronavirus/
6º. www.goiania.go.gov.br/goiania-contra-o-coronavirus/
7º. Comando de Saúde CBMGO 62 3201 2121
8º. NIAB - Núcleo Integrado de Atenção Biopsicossocial (62) 3201-2120
9º. SESMT (62) 3201-2120

FONTES CONSULTADAS
1º. OMS - Organização Mundial de Saúde. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
2º. OPAS - Organização Pan-Americana de Saúde. https://www.paho.org/bra
3º. MS - Ministério da Saúde. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
4º. ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
5º. SES - Secretária de Estado de Goiás. https://www.saude.go.gov.br/coronavirus
6º. Prefeitura de Goiânia. https://saude.goiania.go.gov.br/goiania-contra-o-coronavirus/

