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Introdução: 
A YMCA é uma organização global sem fins lucrativos fundada em 1844, na qual mais de 700.000 
voluntários e 96.000 profissionais se juntam com a vontade de atender mais de 58 milhões de 
pessoas em 119 países e 11.000 comunidades. 
  
O Movimento YMCA na América Latina e no Caribe promove o desenvolvimento integral do ser 
humano em espírito, mente e corpo através de uma extensa rede de centros comunitários, albergues, 
acampamentos, hotéis e instalações esportivas e recreativas que se concentram na construção de 
uma sociedade melhor na América Latina e no Caribe. 
 
Este Protocolo Regional YMCA de Biossegurança tem como objetivo criar um "padrão YMCA" que 
atenda aos diferentes movimentos da YMCA na região para tomar as medidas de biossegurança 
necessárias no momento da reabertura gradual das instalações, bem como para o retorno dos 
funcionários aos escritórios e outros espaços físicos. 
 
O Protocolo Regional de Biossegurança da YMCA servirá de base para todos os movimentos YMCA 
pertencentes à Aliança Latino-Americana e Do Caribe da YMCA (CACACJ). Caso as normas contidas 
neste Protocolo sejam superiores às diretrizes e regulamentos governamentais de qualquer um dos 
países membros do CCADS, recomenda-se aderir a este protocolo para manter o padrão mínimo 
promovido pela YMCA.  
 
O Protocolo Regional de Biossegurança da YMCA contém um conjunto de medidas preventivas, 
destinadas a manter o controle de fatores de risco ocupacionais de agentes biológicos, físicos ou 
químicos, com base nos protocolos desenvolvidos pelos movimentos YMCA de Bogotá e Cali na 
Colômbia, bem como o de Porto Alegre Brasil, e foi desenvolvido e projetado por uma rede regional 
composta por profissionais e voluntários de diferentes movimentos da YMCA na região latino-
americana e no Caribe com vasta experiência sobre o assunto.  
 
Este protocolo foi desenvolvido pela Rede Regional de Protocolos da YMCA e de acordo com cada 
um de seus membros. Este protocolo resultará em cada YMCA gerando uma campanha única de 
cuidado e prevenção dentro de suas unidades.  
 
Cada YMCA nacional e local terá autonomia para adaptar as recomendações, ações e materiais 
apresentados neste protocolo da melhor forma de adequar suas próprias necessidades e contextos. 
 
É importante notar que este documento será adaptado à medida que novas recomendações ou 
padrões internacionais forem gerados e as versões atualizadas serão entregues regularmente. 
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Objectivos:  

 
Os objetivos do Protocolo Regional de Biossegurança da YMCA são os seguintes: 
 
1. Fornecer diretrizes e normas gerais de biossegurança para mitigar, controlar e executar o 

manejo adequado da pandemia COVID-19. 
 

2. Para conhecer a equipe administrativa, profissional, serviços gerais, manipuladores de 
alimentos, motoristas e clientes e/ou beneficiários de cada centro, programa ou unidade de 
atendimento, as ações a serem implementadas na biossegurança nos diferentes processos 
da organização pelo alerta de saúde gerado pelo COVID 19. 

 
3. Estabelecer diretrizes e medidas para o monitoramento, prevenção e controle da saúde dos 

trabalhadores, assinantes/parceiros/usuários/beneficiários, visitantes e fornecedores, a fim 
de proteger a segurança e preservar a saúde de nossos trabalhadores no âmbito do SARS-
CoV2-19 (COVID-19). 

 
4. Defina medidas para proteger a segurança e preservar a saúde dos trabalhadores para 

prevenir e mitigar o risco de propagação do vírus coVID-19 durante a pandemia COVID-19. 
 
5. Forneça aos nossos trabalhadores, assinantes/parceiros/usuários/destinatários, visitantes e 

fornecedores um serviço que tenha padrões de segurança para proteger sua saúde durante 
o desenvolvimento de suas atividades com nossa instituição. 
 

6. Garantir a sustentabilidade das medidas de monitoramento, prevenção e controle tomadas 
para evitar a transmissibilidade do SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Chegar: 
Este documento possui provisões gerais para todos os programas e serviços oferecidos pela YMCA, 
incluindo usuários, profissionais, voluntários, fornecedores, contratados, beneficiários e visitantes, 
além de serviços educacionais, de treinamento, recreativos e sociais.  

Definições:  

Isolamento: Separação de uma pessoa ou grupo de pessoas conhecidas ou acredita-se estar 
infectadas com uma doença transmissível e potencialmente infecciosa daqueles que não estão 
infectados, para evitar a propagação do COVID-19. O isolamento para fins de saúde pública pode 
ser voluntário ou obrigatório por ordem da autoridade sanitária. 
 
Isolamento respiratório: aplicadas quando a presença de gotas de origem respiratória com baixa faixa 
de difusão (até 1 metro). 
 
Isolamento de gotas: refere-se a medidas para controlar infecções por vírus respiratórios e outros 
agentes transmitidos por gotículas (> 5 mícrons) conduzidos à queima-roupa pelo ar que podem 



entrar pelos olhos, mucosa nasal, boca ou pele não intacta da pessoa em contato com o paciente. 
 
Isolamento de contato: refere-se a medidas para controlar o contato direto quando ocorre na 
transferência de sangue ou fluidos corporais de um paciente para outro indivíduo suscetível. O 
contato pode ser feito na pele, membranas mucosas ou lesões; também por inóculos diretos à 
corrente sanguínea e indiretos: ocorre quando o hospedeiro suscetível entra em contato com o 
microrganismo infectante através de um intermediário inanimado (roupas, superfícies do quarto) ou 
animado (pessoal de saúde, outro paciente) que inicialmente estava em contato com esse 
microrganismo. Neste caso, é usado vestido descartável anti-fluido ou traje de polietileno, este último 
para alto risco biológico. 
 
Assepsia: ausência de microrganismos que possam causar doenças. Este conceito inclui a 
preparação de equipamentos, instrumentação e mudança de operações por meio de mecanismos de 
esterilização e desinfecção. 
 
Biossegurança: conjunto de medidas preventivas que visam eliminar ou minimizar o fator de risco 
biológico que pode afetar a saúde, o meio ambiente ou a vida dos indivíduos, garantindo que o 
desenvolvimento ou produto final de tais procedimentos não afete a saúde e a segurança dos 
trabalhadores. 
 
Corte de pacientes: agrupar pacientes colonizados ou infectados com o mesmo microrganismo, 
limitar seus cuidados a uma única área e evitar o contato com outros pacientes. As coortes são 
criadas de acordo com a confirmação diagnóstica (clínica ou microbiológica), critérios 
epidemiológicos e modo de transmissão do agente infeccioso. É preferível evitar colocar pacientes 
severamente imunocomprometidos em salas com outros pacientes. Estudos de modelagem 
matemática apoiam a força das coortes no controle de surtos. 
 
Contato próximo: é contato entre pessoas em um espaço a 2 metros ou menos de distância, em uma 
sala ou na área de atendimento de um caso confirmado ou provável COVID-2019, por um tempo 
superior a 15 minutos, ou contato direto com secreções de um caso provável ou confirmado 
enquanto o paciente é considerado infeccioso. 
 
COVID-19: é uma nova doença, causada por um novo coronavírus que não tinha sido visto antes em 
humanos. O nome da doença foi escolhido seguindo as melhores práticas estabelecidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para nomear novas doenças infecciosas em humanos. 
 
Desinfecção: é a destruição de microrganismos de uma superfície por meio de agentes químicos ou 
físicos. 
 
Desinfetante: é um germicida que inativa praticamente todos os microrganismos patogênicos 
reconhecidos, mas não necessariamente todas as formas de vida microbiana, por exemplo, esporos. 
Este termo se aplica apenas a objetos inanimados. 
 
Fatores que determinam a exposição ao COVID-19: De acordo com o Decreto nº 538, de 12 de abril 
de 2020, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou o coronavírus COVID-19 como 
uma pandemia, essencialmente devido aos táxons de sua disseminação e na escala de transmissão 
cerca de 125.000 casos de contágio foram relatados em 118 países. A propagação ocorre 



principalmente de pessoa para pessoa por meio de gotículas, entre contatos próximos. Estar a uma 
distância de aproximadamente 2 metros ou menos de uma pessoa com COVID-19 confirmado ou 
provável por um tempo superior a 15 minutos, ou em contato direto com secreções de um caso 
provável ou confirmado. Por ter contato direto com secreções infecciosas de um paciente com 
COVID-19. Essas secreções podem incluir escarro, soro, sangue, gotículas respiratórias e suor. 
 
Hipoclorito: é um grupo de desinfetantes que está entre os mais utilizados. Este grupo de 
desinfetantes tem um efeito rápido em uma grande variedade de microrganismos. São mais 
apropriados para desinfecção geral. Como este grupo de desinfetantes corrói os metais e também 
produz efeitos descolorantes, é necessário enxaguar as superfícies desinfetadas com esse produto 
o mais rápido possível. 
 
Máscara Cirúrgica:  um elemento de proteção pessoal das vias aéreas que ajuda a bloquear gotículas 
maiores de partículas, derramamentos, aerossóis ou respingos, que poderiam conter micróbios, vírus 
e bactérias, além de atingir o nariz ou a boca.  
 
Material Contaminado: é aquele que esteve em contato com microrganismos ou é suspeito de estar 
contaminado. 
 
NIOSH: Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos da América.  
 
Prestadores de serviços de saúde: Refere-se aos prestadores de serviços de saúde. IPS, profissionais 
independentes de saúde, transporte de pacientes e entidades de diferentes fins sociais que prestam 
serviços de saúde. 
 
Resíduo bio sanitário: são todos esses elementos ou instrumentos utilizados durante a execução de 
um procedimento que tenha contato com matéria orgânica, sangue ou fluidos corporais do usuário. 
 
Resíduos Perigosos: é qualquer objeto, material, substância, elemento ou produto que esteja em 
estado sólido ou semissólido, ou seja um líquido ou gás contido em recipientes ou tanques, cujo 
gerador descarta, rejeita ou entrega porque suas propriedades não permitem que ele seja usado 
novamente na atividade que o gerou ou porque a legislação atual ou regulamentos o estipulam. 
 
SARS: síndrome respiratória aguda severa, por suas siglas em inglês (Severe acute respiratory 
syndrome). 
 
SARS-Cov-2. versão abreviada do nome do novo coronavírus "Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2" (identificado pela primeira vez em Wuhan, China) atribuído pelo Comitê Internacional 
de Taxonomia de Vírus, encarregado de nomear novos vírus. 
 
Níveis de risco: Processo para compreender a natureza do risco 
● Baixa: probabilidade de que certas ameaças não sejam importantes ou afetem processos ou 

dinâmicas definidas 
● Média: é definida como a probabilidade de que certas ameaças afetem parcialmente os 

processos ou dinâmicas estabelecidas 
● Alto: um alto risco é considerado quando a ameaça representa um impacto considerável nos 



processos definidos. 
 
Risco Biológico: consiste na presença de um organismo ou de uma substância derivada de um 
organismo que representa, acima de tudo, uma ameaça à saúde humana. Isso pode incluir lixo 
sanitário, amostras de um microrganismo, vírus ou toxina de uma fonte biológica que pode ser 
patogênica. 
 
Risco ergonômico: Correspondem aos riscos que se originam quando o trabalhador interage com o 
seu trabalho e quando as atividades laborais apresentam movimentos, posturas ou ações que podem 
causar danos à sua saúde. 

ABC do COVID-19 
O que são coronavírus? 
Coronavírus são vírus que ocorrem periodicamente em diferentes áreas do mundo e causam infecção 
respiratória aguda leve a grave (ARI) em pessoas e animais. Vírus são transmitidos entre animais e 
de lá podem infectar humanos. À medida que os recursos técnicos de detecção e vigilância dos países 
melhoram, é provável que mais coronavírus sejam identificados. 
 
Como o coronavírus é transmitido? 
Este vírus é originário de uma fonte animal e atualmente é conhecido por ser transmitido de pessoa 
para pessoa. Não se sabe o quão intensa essa transmissão pode ser, no entanto, a infecção ocorre 
quando uma pessoa doente tosse ou espirra e expulsa partículas do vírus que entram em contato 
com pessoas com as quais têm contato próximo e seu ambiente. Este mecanismo é semelhante entre 
todas as Infecções Respiratórias Agudas (ARIs). 
 
Quais são os sinais e sintomas? 
Os sinais clínicos e sintomas desta doença podem ser leves a moderados e como os de outras 
infecções respiratórias agudas – ARI – como febre, tosse, descargas nasais e desconforto geral. 
Alguns pacientes podem ter falta de ar. 
  
Como está confirmado? 
O diagnóstico é feito através de testes moleculares; no entanto, a presença dos vírus mais comuns, 
bem como o antecedente da viagem do paciente para a China (cidade de Wuhan) ou seu contato 
com um caso confirmado, é primeiro descartada ou confirmada e, portanto, é possível definir se a 
doença pode ter. Os laboratórios clínicos devem continuar a usar o algoritmo recomendado para 
vigilância de influenza de rotina e casos incomuns de IRAG e IRAG. Os testes para COVID-19 devem 
ser realizados em pacientes que estejam em conformidade com a definição do caso, como outros 
agentes como vírus respiratórios comuns e vírus bacterianos, causando tabelas clínicas semelhantes 
e devem ser enviados ao Laboratório Nacional de Referência do INS para testes moleculares 
específicos (rRT-PCR) recomendados pela OMS e desenvolvidos por pesquisadores alemães, que 
serão implementados como teste confirmatório pelo INS. 
 
Como é o tratamento? 
O tratamento é sintomático e, se necessário, o manejo adequado de acordo com a gravidade do 
paciente. Não há tratamento específico para nenhum coronavírus. Atualmente não há vacina 
comprovada. 



 
Fatores que determinam a exposição ao COVID-19:  
De acordo com o Decreto 538, de 12 de abril de 2020, em 11 de março, a Organização Mundial da 
Saúde declarou como pandemia o surto da doença coronavírus COVID-19, essencialmente devido à 
velocidade de sua propagação e à escala de transmissão, uma vez que até então cerca de 125 mil 
casos de contágio haviam sido notificados em 118 países. A propagação ocorre principalmente de 
pessoa para pessoa através de gotículas, entre contatos próximos. Estando a uma distância de 
aproximadamente 2 metros ou menos, de uma pessoa com COVID-19 confirmado ou provavelmente 
por um tempo maior que 15 minutos, ou contato direto com secreções de um caso provável ou 
confirmado. Tendo contato direto com secreções infecciosas de um paciente com COVID-19. Essas 
secreções podem incluir escarro, soro, sangue, gotículas respiratórias e suor. 
 

Medidas: 

1. Medidas de prevenção 

Diante da situação atual no mundo em relação ao aumento do contágio pelo COVID-19, autoridades 
internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendaram uma série de medidas 
mais eficazes na redução de contágios até que uma vacina que combata efetivamente esse vírus seja 
resolvida. Portanto, as medidas que têm mostrado maior evidência para contenção da transmissão 
do vírus são as seguintes: 
 
Lavagem de mãos 
 
● Isso deve ser feito antes e depois de ir ao banheiro, comer, depois de espirrar ou tossir, antes ou 

depois de usar uma máscara ou antes de tocar seu rosto. 
 
● Todos na entrada e antes de sair devem realizar o protocolo de lavagem das mãos, seja lavar 

diretamente com água e sabão e/ou lavado com gel antibacteriano que estará disponível na 
entrada da sede e banhos correspondentes. 

 
● Os materiais de higiene das mãos estão disponíveis com água limpa, sabão e toalhas 

descartáveis. 
 
● O fornecimento mínimo de álcool glicerina está disponível em 60% no máximo 95%, 

especialmente em locais de fácil e frequente acesso por funcionários e outros usuários em cada 
um dos locais. 

 
● Cada um dos locais possui pontos de lavagem das mãos (banheiros). 
 
● Todos os colaboradores, tanto no trabalho remoto quanto presencial e atividades externas, 

devem realizar o protocolo de lavagem das mãos com uma periodicidade mínima de 3 horas em 
que o contato com sabão dura pelo menos 40 a 60 segundos 

 



● Para quem entra em contato com superfícies que podem ter sido contaminadas por outra pessoa 
(alça, corrimão, fechaduras, transporte) depois de ir ao banheiro, manuseando dinheiro e antes e 
depois de comer. O responsável pelos sistemas de segurança e gestão da saúde ocupacional ou 
os chefes responsáveis estabelecerão mecanismos de monitoramento, monitoramento e 
autocontrole dessa atividade em todos os locais de trabalho. 

 
● Ao entrar e egresso, você deve desinfetar solas de sapato e spray geral.  
 
● O protocolo de lavagem das mãos será publicado em todas as áreas comuns. 
 
● As ações informacionais serão intensificadas com todos os trabalhadores em educação e 

comunicação para o desenvolvimento de todas as atividades que previnem o contágio, para os 
trabalhadores domésticos serão enviados por e-mail e para os trabalhadores no local serão 
publicadas peças de comunicação. 

 
 
Técnicas de lavagem e lavagem das mãos: 
 
● A lavagem das mãos com água e sabão deve ser feita quando as mãos estiverem visivelmente 

sujas, antes e depois de ir ao banheiro, antes e depois de comer, depois de espirrar ou tossir, 
antes e depois de usar máscaras, ou antes de tocar no rosto. 

 
● A higiene das mãos com álcool glicerina deve ser realizada desde que as mãos estejam 

visivelmente limpas. 
 
● O álcool glicerina deve ter uma concentração entre 60% e 95%. 
 
● Lembretes e materiais de instrução de técnicas de lavagem das mãos estarão disponíveis em 

banheiros e pontos de lavagem. 
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Distanciamento social  
 
O distanciamento social significa manter um espaço considerável entre as pessoas, principalmente      
fora de casa. Portanto, está estabelecido que: 
 
● Os colaboradores devem permanecer pelo menos 1. 5 a 2 metros de distância (dependendo das 

especificações do governo local e nacional) entre outros e entre áreas de trabalho evitando 
contato direto. 

 
● A capacidade máxima dos funcionários nos locais de trabalho e áreas comuns (salas de jantar, 

academias, refeitório, locais de descanso, sala de espera etc.) deve ser monitorada. 
 
● Para a realização das reuniões, a capacidade dos colaboradores deve ser monitorada e a 

distância mínima (1, 5 a 2 metros) ou as reuniões substituídas por auxílios tecnológicos, a fim de 
evitar a aglomeração de pessoas. 

 
● A troca física de documentos deve ser evitada. 
 
● Quando necessário, serão fechados espaços com fita de segurança não-passante      para evitar 

o uso destes, bem como academias, cozinhas e/ou áreas de produção para atender ao 
distanciamento. Um exemplo disso é detalhado na seguinte imagem: 

  
 



No entanto, é necessário que cada uma das sedes da YMCA incentive e socialize a responsabilidade 
de funcionários, clientes e fornecedores pela importância da manutenção do distanciamento social 
promovido por autoridades internacionais, nacionais e locais por meio de infográficos alusivos a essa 
medida de prevenção. 
 
Dados os picos gerados pela pandemia, programas de carteira de identidade foram estabelecidos 
em países como a Colômbia, isto contempla que só se pode sair, utilizar bancos ou supermercados 
se o último dígito do documento coincidir com uma data ímpar, a mesma aplica-se a certificados que 
terminam em número par. 
É levado em consideração que quando os números diminuem em relação ao número de infectados, 
então apenas um ID é solicitado para entrar em bancos, supermercados, entre outros. 
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Manuseando e usando a máscara 
 
Na sede da YMCA, máscaras convencionais com efeitos anti-influência estarão disponíveis para 
pessoas que trabalham no modo presencial. Portanto, as seguintes medidas estarão disponíveis: 
 
● O uso de máscaras em todas as áreas de trabalho será obrigatório.  
 
● Antes de usar a máscara, lave as mãos de acordo com os protocolos mencionados na seção de 

lavagem manual. 
 
● Ajuste a máscara o mais perto do rosto evitando deixar espaços. 
 
● A face de capa de máscara colorida (impermeável) deve ser mantida como um rosto externo. 
 
● Devido ao seu design, a filtragem não tem as mesmas características em uma direção e outra, e 

sua colocação errada pode causar menos proteção profissional e acúmulo de umidade no rosto.  
 



● Molde a banda de metal ao redor do septo nasal. 
 
● Não toque na máscara durante o uso. Se você deve, lave as mãos antes e depois do manuseio. 
 
● A máscara pode ser usada continuamente por um dia, desde que não esteja quebrada, suja ou 

úmida, em qualquer uma das condições anteriores deve ser removida. 
 
● Ao remover a máscara, faça-o das fitas e nunca toque na parte da máscara. 
 
● Não reutilize a máscara. 
 
● Na medida do possível, a máscara convencional deve ser usada, esses elementos que cobrem 

exclusivamente o nariz e a boca das pessoas reduzem a probabilidade de contato com a 
descarga nasal ou saliva da outra pessoa. 

 
● Ajuste a máscara se tiver elásticos, atrás das orelhas; se for listrado, deve ser amarrado acima 

das orelhas na parte de trás da cabeça e das tiras sob as orelhas acima do pescoço. 
 
● A colocação deve ser no nariz e sob o queixo. 
 
● Uma vez removido, dobre a máscara com o rosto externo voltado para dentro e coloque-a em 

um saco ou lata de lixo. 
 
● As máscaras não devem ser deixadas desprotegidas em nenhuma superfície (por exemplo, 

mesas, prateleiras, mesas, entre outras) pois podem se contaminar. 
 
● Recomenda-se que os homens não tenham barba ao usar os hubs, independentemente do 

material que tenha essa entrada. 
 

● Da mesma forma, recomenda-se que as mulheres tenham seus cabelos recolhidos durante o uso 
da máscara.  

 
Uso de máscaras de tecido 
 
● Lave as mãos antes de colocar a máscara de pano. 
 
● Ajusta-se bem, mas confortavelmente na lateral do rosto. 
 
● Segure nas fitas. 
 
● É altamente recomendável que a máscara contenha várias camadas de tecido. 
 
● É altamente recomendável que a máscara possa ser lavada e seca sem danificar ou alterar sua 

forma. 
 
● Lave as mãos imediatamente após o uso. 
 



● A máscara de pano após o uso deve ser mantida em um saco fechado até a hora de lavá-la. 
 
● Não é recomendado armazenar a máscara desembalada em bolsas ou bolsos de roupas sem 

proteção, pois pode ficar contaminada. 
 
● As máscaras faciais e luvas devem ser separadas em um saco preto duplo que não deve ser 

aberto pelo pessoal de reciclagem e deve ser separado dos demais resíduos. 
 
● Recomenda-se não usar máscaras faciais usadas por profissionais de saúde e serviços gerais 

geralmente classificados como N95. 
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Otimização de ar e ventilação 
 
A qualidade do ar, por meio da desinfecção diária dos ventiladores e da manutenção dos 
condicionadores de ar. Também realizando controle de manutenção preventiva e corretiva a eles (se 
aplicável), devido ao risco de ser um transmissor, optou-se por minimizar o uso destes. 
 



● Se os escritórios possuem sistemas de aquecimento ou ventiladores, eles devem ser mantidos 
com frequência para que seus mecanismos não acumulem poeira e que possam ser bolsões de 
infecção. 

 
● Você deve ter o pessoal certo para realizar este processo de manutenção e limpeza desses 

equipamentos. 
 
● Certifique-se de que o pessoal que realiza o processo de limpeza e manutenção use itens de 

proteção pessoal. 
● Recomenda-se que nos espaços de trabalho passemos a ter portas e janelas abertas, 

especialmente nos processos de limpeza e desinfecção. 
 

● Estabelecer um plano para realizar a manutenção de todos os sistemas, que considere 
necessidades específicas e condições ambientais dentro da instalação caso os escritórios 
tenham um sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. 

 
 
Etiqueta respiratória  
 
Dentro das medidas de prevenção, é necessário estabelecer diretrizes sobre esse ponto, se não, pode 
levar a um aumento de infecções da sede, interação entre colegas de trabalho, clientes e 
fornecedores, entre outros. Portanto, recomenda-se socializar os trabalhadores com as seguintes 
medidas: 
 
● Cubra a boca e o nariz com o braço superior, fazendo uma vedação para evitar que gotas de 

saliva saiam depois de espirrar. 
 

● Também pode ser coberto com um lenço descartável uma vez espirrando ou tossindo. 
● Coloque o lenço na lixeira, não jogue no ambiente. 
 
● Você não deve tocar seu rosto se você não lavou as mãos com água e sabão.  

 



 
Imagem 4. 

 

2. Limpeza, desinfecção e gerenciamento de resíduos. 

Esta seção busca estabelecer as medidas de higiene e controle que a YMCA implementar      
permanentemente, para evitar casos e mitigar o efeito da epidemia sobre as empresas e a sociedade; 
as atividades estabelecidas neste protocolo são baseadas na prevenção e na nossa capacidade de 
chegar à maior parte de nossa sede com informações concretas e ações para a prevenção da infecção 
pelo Coronavírus      COVID-19 e seu impacto. 
 
Escopo 
Este protocolo se aplica a todas as instalações do YMCA. 
 
Aspectos gerais 
● Aumentar a frequência de limpeza e desinfecção de superfícies, elementos e equipamentos de 

trabalho em áreas administrativas. 
 

● Estabelecer dias periódicos de desinfecção de áreas como camping, áreas de armazenamento 
de máquinas, ferramentas de trabalho individuais, área de jantar, unidades sanitárias e banheiros 
(fixos ou portáteis), área de armário, área de armazenamento de materiais de construção, áreas 
administrativas, elevadores (se aplicável), escadas, áreas de descanso, entre outros. 

 



 
Processos de desinfecção e limpeza por área 
● Antes de iniciar o processo de desinfecção, o responsável por esse processo deve lavar as mãos 

conforme indicado neste Protocolo de Biossegurança. 
 

● Certifique-se de que os implementos de desinfecção estão em um local livre de contatos para 
animais e pessoal não autorizado. 

 
● Da mesma forma, os elementos utilizados para a desinfecção da sede, como esfregões, 

vassouras, trapos, esponjas, pinos de limpeza e baldes, devem ser desinfetados na água e 
hipoclorito antes de iniciar o processo de desinfecção. 

 
● As pessoas de serviços gerais e os manipuladores de alimentos são os únicos responsáveis por 

administrar, preservar e implementar esforços de desinfecção em suas áreas. 
 
● Antes de iniciar esse processo, é obrigatório que o responsável utilize os elementos de proteção 

pessoal como: óculos monos, luvas de borracha, avental e tampa de garrafa. 
 
● Serão estabelecidos dois dias para a desinfecção das diferentes áreas. O primeiro, antes da 

abertura, corresponde a instalações locais, como paredes, portas, janelas, cozinhas e pisos. O 
segundo, equipamentos de informática, telefone, impressoras, corrimãos e móveis. 

 
● O recipiente contendo a solução desinfetante deve ser o tamanho adequado para que o volume 

de solução seja preparado. 
 
● O recipiente contendo a solução desinfetante e todos os utensílios utilizados devem estar limpos. 
 
● Para medir o desinfetante, um recipiente de medição com graduações (copo de medição ou 

seringa) deve ser usado para medir com precisão o volume. 
 
● Os materiais utilizados para a realização de procedimentos de limpeza e desinfecção têm prazo 

de validade. Além disso, exatamente a quantidade de detergente e desinfetante a ser usado deve 
ser preparada, pois o excedente não pode ser armazenado. 

 
Detergentes 
 
Os detergentes devem ter capacidade de molhar e poder para remover a sujeira das superfícies, bem 
como manter os detritos em suspensão. Eles também devem ter boas propriedades de lavagem, que 
são facilmente removidas do equipamento sujeira e resíduos de detergente. O objetivo da aplicação 
da solução de detergente é liberar a camada de sujeira e microrganismos e mantê-los em suspensão, 
por outro lado o objetivo da lavagem é remover resíduos de sujeira e detergente separados. 
 
Desinfetantes 
 
Desinfetantes são preparações com propriedades germicidas e bactericidas, ou seja, eliminam 
microrganismos patogênicos. Os desinfetantes atribuem sua ação aos ingredientes ativos que 



contêm; entre os principais temos ácidos orgânicos (ácido láctico e ácido cítrico), hipoclorito de sódio, 
fenol, cresol, óleo de pinheiro, álcool isopropílico e agentes ativos; os ingredientes ativos são 
suplementados, emulsionantes e outros ingredientes inertes, como água, corantes, fixativos, etc. 
 
Hipoclorito de sódio a 5,25% 
 
Ampla ação contra microrganismos. Entre suas propriedades estão:  
 

● Incolor. 
● Fácil de preparar e usar. 
● Não é afetado pela dureza da água. 
● Instabilidade durante o armazenamento. 
● É afetada pelo conteúdo dos organismos (perda do efeito germicidal). 
● Corrosivos. 
● A eficiência diminui quando o pH da solução aumenta. 
● Irritante para a pele. 
● Tóxico em alto nível. 
● Dissipa-se em água quente. 

 
Sabão de mão líquido antibacteriano 
 

● Baseado na quinta geração de ammons quaternários. 
● Para lavar e desinfetar mãos e antebraços em um passo. 
● Excelente limpeza e poder bactericida.      
● Amplo espectro de bactérias gram positivas e gram-negativas, fungos e vírus. 
● Não seque as mãos devido ao seu pH equilibrado. 
● Não contém fragrância, nem deixa o odor residual nas mãos. 
● É um produto pronto para uso. 
● Biodegradável. 

 
Procedimento a ser seguido para a preparação de soluções detergentes e desinfetantes 
 

● Meça o volume de água de acordo com a quantidade de solução que deseja preparar. 
 

● Calcule o volume de detergente ou desinfetante levando em conta o volume de água. 
Ao usar hipoclorito para desinfetar você deve olhar para a concentração de hipoclorito 
de sódio, e o ppm necessário. 

 
● Meça o volume necessário de desinfetante ou detergente com o copo de medição ou 

espécime ou seringa, conforme indicado. 
 

● Adicione o desinfetante ou o detergente medido ao recipiente que contém a água e 
misture com a ajuda de uma colher ou remo para obter uma solução homogênea (de 
modo que todo o desinfetante ou detergente seja misturado com água). 

 



● De acordo com o acima dentro do processo de limpeza e desinfecção será realizado sob 
os seguintes procedimentos: 

 
 

ÁREA DESCRIÇÃO PROCESSO MÉTODO DE APLICAÇÃO FREQÜÊNCIA ELEMENTOS 

To
da

s 
as

 á
re

as
 

Paredes, escadas, 
janelas, portas. 

Limpeza 

1. Remova o pó e a sujeira 
com toalha limpa e seca. 

2. Preparar a solução de 
água (80%) detergente 
(20%) e, assim, regar as 
superfícies por pressão 
moderada e esfregar com 
escova e/ou esponja. 

3. Enxágue com muita água 
e pare de drenar. 

Todos os dias 
antes de 
começarmos o 
trabalho de parto. 

Vassoura, 
esfregão, 
esponjas ou 
pinças, pincéis, 
toalhas 
descartáveis, 
hipoclorito, sabão 
em pó. 
PPE: Use luvas 
de plástico e 
cubos para iniciar 
a atividade. 

Desinfecção 

1. Dissolva em 1 litro de 
água 6 mililitros de 
hipoclorito de sódio em 
um balde plástico para 
desinfetar a área e aplicar 
através de spray e/ou 
com uma toalha limpa, 
deixe agir por pelo menos 
10 a 15 minutos, não 
enxágue. 

Uma vez por dia 
no final do dia de 
trabalho. 

Nota: Use 
seringas sem 
agulha e/ou 
medidores para 
dosar a solução 
de hipoclorito 
exclusivamente 
para cada área. 

Aeração 
1. Mantenha áreas 

ventiladas deixando as 
janelas abertas. 

Todos os dias o 
tempo todo Nenhum 

 

ÁREA DESCRIÇÃO PROCESSO MÉTODO DE APLICAÇÃO FREQÜÊNCIA ELEMENTOS 

Es
cr

itó
rio
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Cadeiras, teclado, 
computador, 

mouse, celular, 
telefones, mesas, 

impressoras, 
prateleiras, 

arquivadores, 
entre outros itens 

de emergência, 
tais como; Kite, 

Camilla e 
extintores de 

incêndio. 

Limpeza 
1. Remova o pó e a sujeira 

com toalha limpa e seca. 

Todos os dias 
antes, durante e 
depois de 
terminar o 
trabalho de 
parto. 

Atomizadores, 
toalhas 
descartáveis, 
hipoclorito de 
sódio e/ou álcool. 
PPE: Use luvas 
de plástico e 
cubos para 
iniciar a 
atividade. 

Desinfecção 

1. Dissolva em 1 litro de água 
4 mililitros de hipoclorito 
de sódio em um 
atomizador ou use álcool 

Uma vez por dia 
no final do dia de 
trabalho 

Nota: Use 
seringas sem 
agulha e/ou 
medidores para 



(60% no máximo 90%), 
aplique por spray, deixe 
agir por pelo menos 8 a 10 
minutos e depois com uma 
toalha descartável limpe 
todas as áreas indicadas e 
descarte no recipiente 
correspondente. 

dosar a solução 
de hipoclorito 
exclusivamente 
para cada área. 

Aeração 
1. Mantenha os escritórios 

ventilados deixando as 
janelas abertas 

todos os dias o 
tempo todo 

Nenhum 

     
 

ÁREA DESCRIÇÃO PROCESSO MÉTODO DE APLICAÇÃO FREQÜÊNCIA ELEMENTOS 

Lo
ja

 

Arquivos Estante, 
Equipamentos, 
Ferramentas 
Manuais 

Limpeza 1. Remova o pó e a sujeira 
com toalha limpa e seca. 

Todos os dias 
antes de 
começarmos o 
trabalho de 
parto. 

Atomizadores, 
toalhas 
descartáveis, 
hipoclorito de 
sódio e/ou álcool. 
PPE: Use luvas 
de plástico e 
cubos para 
iniciar a 
atividade. 

Desinfecção 

1. Dissolva em 1 litro de água 
4 mililitros de hipoclorito 
de sódio em um 
atomizador ou use álcool 
(60% no máximo 90%), 
aplique por spray, deixe 
agir por pelo menos 8 a 10 
minutos e depois com uma 
toalha descartável limpe 
todas as áreas indicadas e 
descarte no recipiente 
correspondente. 

Uma vez por dia 
no final do dia de 
trabalho. 

Nota: Use 
seringas sem 
agulha e/ou 
medidores para 
dosar a solução 
de hipoclorito 
exclusivamente 
para cada área. 

Aeração 1. Certifique-se de ventilação 
constante  

todos os dias o 
tempo todo. Nenhum 
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Armário / Manter 
saco 

Limpeza 1. Remova o pó e a sujeira 
com toalha limpa e seca. 

Todos os dias 
antes de 
começar a 
trabalhar 

Atomizadores, 
toalhas 
descartáveis, 
hipoclorito de 
sódio e/ou álcool. 
EPP: Use luvas 
de plástico e 
tampões de água 
para iniciar a 
atividade. 

Desinfecção 

1. Dissolva em 1 litro de água 
4 mililitros de hipoclorito 
de sódio em um 
atomizador ou use álcool 
(60% máximo de 90%), 
aplique por spray deixar 
para agir no mínimo de 8 a 
10 minutos e, em seguida, 
com uma toalha 
descartável limpar todas 
as áreas indicadas e 
descartar na caneca 
correspondente. 

Uma vez por dia 
no final do dia de 
trabalho 

Nota: Use 
seringas sem 
agulha e/ou 
medidores para 
dosar a solução 
de hipoclorito 
exclusivamente 
para cada área. 

Aeração 1. Certifique-se de ventilação 
constante  

todos os dias o 
tempo todo 

Nenhum 

 
 

ÁREA DESCRIÇÃO PROCESSO MÉTODO DE APLICAÇÃO FREQÜÊNCIA ELEMENTOS 

Co
zi

nh
a 

Paredes, Pisos, 
Prateleiras, Móveis 
de Cozinha, 
Equipamentos de 
Cozinha 

Limpeza 

1. Preparar a solução de 
água (80%) detergente 
(20%) e assim regar as 
superfícies por pressão 
moderada e esfregar com 
escova e/ou esponja. 

2. Enxágüe com muita água e 
pare de drenar. 

Todos os dias no 
final do dia de 
trabalho. 

Vassoura, 
esfregão, 
esponjas ou 
pinças, pincéis, 
toalhas 
descartáveis, 
hipoclorito, 
sabão em pó.  
PPE: Use luvas 
de plástico e 
cubos para 
iniciar a 
atividade. 

Desinfecção 

1. Dissolva em 1 litro de água 
6 mililitros de hipoclorito 
de sódio em um balde 
plástico para desinfetar a 

Uma vez por dia 
no final do dia de 
trabalho. 

Nota: Use 
seringas sem 
agulha e/ou 
medidores para 



área e aplicar através de 
spray e/ou com uma toalha 
limpa, deixe agir por pelo 
menos 10 a 15 minutos, 
não enxágue.  

dosar a solução 
de hipoclorito 
exclusivamente 
para cada área 

Aeração 
1. Mantenha as cozinhas 

ventiladas deixando as 
janelas abertas. 

Todos os dias o 
tempo todo. Nenhum 

 

ÁREA DESCRIÇÃO PROCESSO MÉTODO DE APLICAÇÃO FREQÜÊNCIA ELEMENTOS 

Co
zi

nh
a 

Mesas de 
preparação de 
alimentos, 
utensílios de 
cozinha e 
alimentos 

Limpeza 

1. Lave todos os utensílios 
com água e sabão e 
esfregue com escova e/ou 
esponja. 

2. Enxágüe com muita água e 
pare de drenar. 

Todos os dias de 
manhã e à tarde 
antes do uso e 
no final. 

Vassoura, 
esfregão, 
esponjas ou 
sabras,pincéis, 
toalhas 
descartáveis, 
hipoclorito, sabão 
em pó.  
PPE: Use luvas 
de plástico e 
cubos para iniciar 
a atividade. 

Desinfecção 

1. Dissolva em 1 litro de água 
3 mililitros de hipoclorito 
de sódio em um balde de 
plástico. 

2. Mergulhe pratos, copos e 
poços e deixe agir por 10 
minutos. 

3. Deixe drenar. Não 
enxágue. 

Para mesas de metal: 
1. Dissolva em 1 litro de água 

4 mililitros de hipoclorito 
de sódio em um balde de 
plástico. 

2. Dissolva em 1 litro de água 
3 mililitros de hipoclorito 
de sódio em um balde de 
plástico. 

3. Mergulhe uma toalha limpa 
na solução de hipoclorito. 

4. Inscreva-se na área e 
deixe agir por 8 a 10 
minutos. 

3. Não enxágue. 

Em todos os 
dias. 

Esponjas ou 
esponjas, toalhas 
descartáveis 



Aeração Mantenha-se ventilado.  Todos os dias o 
tempo todo. 

Nenhum 

 
 

ÁREA DESCRIÇÃO PROCESSO MÉTODO DE APLICAÇÃO FREQÜÊNCIA ELEMENTOS 

  
Ba

nh
ei

ro
s 

     Á
re

as
 d

e 
la

va
ge

m
 e

 u
ni

da
de

s 
sa

ni
tá

ria
s 

Banheiros, pias, 
espelhos em 
lavanderias. 

 Limpeza 

1. Preparar a solução de 
água (80%) detergente 
(20%) e assim regar as 
superfícies por pressão 
moderada e esfregar com 
escova e/ou esponja. 

2. Enxágüe com muita água e 
pare de drenar. 

Todos os dias 
antes de 
começar a 
trabalhar 

Vassoura, 
esfregão, 
esponjas ou 
sabras,pincéis, 
toalhas 
descartáveis, 
hipoclorito, 
sabão em pó.  
PPE: Use luvas 
de plástico e 
cubos para 
iniciar a 
atividade. 

  
  
Desinfecção 

1. Dissolva em 1 litro de água 
6 mililitros de hipoclorito 
de sódio ou álcool em um 
balde plástico para 
desinfetar a área e aplicar 
através de spray e/ou com 
uma toalha limpa, deixar 
para agir por pelo menos 
10 a 15 minutos, não 
enxaguar.  

Uma vez por dia 
no final do dia de 
trabalho 

Nota: Use 
seringas sem 
agulha e/ou 
medidores para 
dosar a solução 
de hipoclorito 
exclusivamente 
para cada área 

Aeração 
1. Mantendo essas áreas 

ventiladas durante o dia de 
trabalho 

Todos os dias o 
tempo todo Nenhum 

 

ÁREA DESCRIÇÃO PROCESSO MÉTODO DE APLICAÇÃO FREQÜÊNCIA ELEMENTOS 
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er
es

 

Resíduos da 
limpeza e do 
COVID-19. 

Limpeza 

1. Amarre o saco dos 
resíduos e isole-o 
transitoriamente evitando 
possíveis fontes de 
contaminação. 

2. Preparar a solução de 
água (80%) detergente 
(20%) e assim regar as 
superfícies por pressão 
moderada e esfregar todas 
as superfícies da caneca 
com escova e/ou esponja. 

Todos os dias à 
tarde quando 
você tira os 
destroços. 

Vassoura, 
esfregão, 
esponjas ou 
sabras,pincéis, 
toalhas 
descartáveis, 
hipoclorito, sabão 
em pó.  
PPE: Use luvas 
de plástico e 
cubos para iniciar 
a atividade. 



3. Enxágüe com muita água e 
pare de drenar. 

Desinfecção 

1. Dissolva 5 mililitros de 
hipoclorito de sódio em 1 
litro de água em um balde 
de plástico. 

2. Mergulhe uma toalha 
descartável na solução de 
hipoclorito. 

3. Inscreva-se na área e 
deixe agir por 10 minutos. 

4. Não enxágue. 

Todos os dias, 
lembre-se que os 
resíduos COVID-
19 devem estar 
em um saco 
preto duplo e 
selados. 

esponjas ou 
esponjas toalhas 
descartáveis. 

Aeração Mantenha-se ventilado.  Todos os dias o 
tempo todo. Nenhum 

 
Durante o período de desinfecção, deve-se garantir que não haja proliferação de roedores, pragas 
ou animais na sede, que podem ser vetores de poluição considerando as folhas de fumigação em 
cada YMCA. 
 
● Cada YMCA deve ter instruções impressas nos procedimentos de limpeza e desinfecção 

descritos nas seções anteriores. 
 

● Os elementos utilizados na limpeza e desinfecção de cada YMCA, como esfregões, ou outras 
ferramentas, devem ser desinfetados na água e hipoclorito antes de iniciar o processo de 
desinfecção. 

● Para realizar esse processo de limpeza e desinfecção, os responsáveis devem ter as condições 
necessárias para realizar esse processo, portanto, os equipamentos e insumos necessários, como 
googles, hubs, luvas, entre outros artigos que permitam o cuidado e o bem-estar dos 
funcionários responsáveis.  

 
● Toalhas, panos e desinfetantes serão contados no YMCA no processo de desinfecção para limpar 

áreas de contato, como painéis de controle de equipamentos de computador. 
 

● Durante os processos de desinfecção, serão realizadas provas para demonstrar a execução 
desse processo. Que serão fornecidos em relatórios semanais. 

 
● Uma vez que o processo de desinfecção esteja concluído, as pessoas encarregadas devem 

desinfetar os elementos que usaram e realizar lavagem manual conforme exigido nos protocolos. 
 

● Se for necessário o banheiro, o chefe imediato deve ser afastado para identificar quantas pessoas 
precisam do serviço de saúde e aplicar o correspondente distanciamento social. 

 
● Vá ao camarim e faça a troca de roupas de rua por roupas de trabalho. As roupas devem ser 

armazenadas no saco preto indicado no primeiro ponto, amarre-a e guarde-as dentro do armário 
correspondente ou da pasta. 

 



● Para trocar de roupa, por favor, traga um saco preto para fazer seu armazenamento sob medidas 
de precaução pessoal. 

 
● No final do processo de troca de roupas, aplique gel antibacteriano ou 70% solução de álcool 

nas mãos. 
 
● Você não deve usar uniformes ou roupas de trabalho fora do local de trabalho, incluindo botas 

de segurança. 

Processo de desinfecção e limpeza se houver um caso positivo de COVID-19, caso suspeito ou, tem 
sintomas compatíveis. 

70% do álcool deve ser limpo e desinfetado com frequência, todas as superfícies, empregos, áreas 
comuns e todas as áreas do centro, como pisos, paredes, portas, janelas, divisões, móveis, cadeiras, 
e todos os elementos com os quais as pessoas têm contato constante e direto, como computadores, 
teclados, mouse, telefones, fones de ouvido, especialmente as superfícies com as quais o paciente 
foi exposto. 

 
● Áreas como piso, cozinha e banheiros devem ser lavadas com o mesmo detergente e, em 

seguida, desinfetadas. 
 

● A equipe de limpeza utiliza EPI individual adequado e dependendo do nível de risco considerado 
em cada situação. 

 
● Identificar as áreas, superfícies e objetos utilizados pela pessoa com o caso suspeito. Em seguida, 

limpá-los e desinfetá-los imediatamente.  
 

● Quando, dentro do dia de trabalho, for identificado um caso compatível ou positivo. 



 
Imagem 5. (em espanhol) 

 
 

Elementos de proteção pessoal   
Os elementos de proteção pessoal entregues para as atividades de limpeza e limpeza aos 
responsáveis são os seguintes: 
 
Luva de borracha industrial, boné, boné, óculos de segurança mono, máscara N95, sapatos 
antiderrapantes, látex e luvas de avental. 
 
Gestão de resíduos 
Levando-se em conta as disposições nacionais sobre a mitigação e o cuidado do vírus COVID 19, foi 
colocado em prática um novo código de cores para identificar o depósito de resíduos, a fim de dar 
ações propícias a um ambiente saudável no local de trabalho.  
 
Resíduos: É qualquer resíduo sólido ou semissólido de origem animal ou vegetal, sujeito à podridão 
do manuseio, preparação e consumo de alimentos.  



Resíduos Sólidos: É qualquer objeto, substância, elemento em estado sólido, que seja abandonado, 
iniciado ou rejeitado. 
 
Lixo: É tudo sólido ou semissólido, insensível ou não-putrescível, com exceção da excreta de origem 
humana ou animal: resíduos, resíduos, cinzas, produtos de varredura de rua, animais mortos, 
resíduos industriais. Vindos de residências, lojas, hotéis, mercados, restaurantes e fábricas.  
 
Resíduos comuns: Esses resíduos e resíduos gerados a partir das atividades do serviço de 
alimentação normalmente não apresentam risco, desde que sejam manuseados adequadamente, 
sejam resíduos e resíduos que podem ser, em sua maioria, reutilizáveis ou recicláveis. 
 
Biodegradável: resíduo químico ou natural que se desintegra no ambiente sem alterá-lo ou produzir 
qualquer risco à saúde, dentro destes são frutas e vegetais, resíduos alimentares, papéis impróprios 
para reciclagem de alguns sabonetes e detergentes, madeira e outros resíduos que não podem ser 
facilmente transformados em matéria orgânica.  
 
Recicláveis: São resíduos que não se quebram facilmente e que podem ser reutilizados em processos 
de produção com matéria-prima entre estes são papel, vidro, plástico, sucata, tecidos etc.  
 
Inertes: São resíduos que não permitem sua decomposição, sua transformação em matéria-prima e 
sua degradação natural requer grandes períodos, entre eles estão o icopor, alguns papéis e plásticos.  
 
Ordinários: São resíduos e resíduos gerados no desempenho normal das atividades. 
 
Enquanto isso, temos as seguintes disposições:  
 
Cor preta: Desperdícios exploráveis 

- Restos de alimentos e cascas de frutas 
- Resíduos varrendo, guardanapos, papel higiênico e elementos de biossegurança 

 
Nesse elemento serão depositados os restos de alimentos, bem como restos de alimentos e cascas 
de frutas e entre outros, como elementos de biossegurança, como máscara ou outros insumos. É 
importante notar que os potes ou latas de lixo devem ir em preto, bem como suas malas para 
depósito. 
 
Cor branco: Resíduos Utilizáveis 

- Sacos plásticos e recipientes. (inclui plástico PS e ICOPOR) 
- Papelão e papel. 
- Embalagem metálica (Não inclui pesticidas ou inseticidas) 
- Recipientes de vidro 

 



Neste ponto de coleta haverá sacos e recipientes plásticos, além de papelão e papel, recipientes de 
metal e recipientes de vidro que, no caso, são resíduos que são reutilizados em outros processos de 
reciclagem. Normalmente este recipiente é branco, assim como seus sacos para depósito. 
 
Cor verde: Resíduos Orgânicos 

- Cascas de frutas e vegetais crus 
- Resíduos de jardim 

 
 
Esses resíduos geralmente são resíduos orgânicos descartados por outros seres vivos, bem como 
pessoas. Para a reciclagem desses resíduos o recipiente e seus sacos para depósito devem ser 
verdes  
Portanto, as seguintes instruções devem ser levadas em conta para a localização e gerenciamento 
desses resíduos:  

● A equipe de banheiro ou o responsável pela coleta desses resíduos devem manter seus itens 
de proteção pessoal fornecidos pelos Centros de Trabalho da YMCA  

● É importante que os locais de trabalho tenham um local ou centro de armazenamento para 
a gestão desses resíduos que devem ser removidos, bem como da cozinha e dos escritórios, 
a fim de não aumentar o risco biológico nesses locais. 

● Se por um tema orçamentário os centros de trabalho não possuem os recipientes com as 
cores de acordo, pelo menos, se eles devem ter os sacos de tanque com sua respectiva cor  

● Se nas empresas de coleta de lixo lidar com um processo especial de coleta para esses 
resíduos estes devem ser separados de acordo com sua cor e separados de outros sacos de 
lixo para coleta  

● Se nos centros de trabalho da YMCA eles tiverem pontos estratégicos para o depósito de 
tampinhas de garrafa ou luvas, eles devem ser recolhidos no ponto onde estão e, em seguida, 
eles serão levados para os centros de depósito atribuídos pela instituição  

● Também acontece nas cozinhas, você deve um recipiente para depositar os itens 
correspondentes e então você será levado para o centro de depósito atribuído pela 
instituição  

 
Resíduos perigosos de eliminação final 
O protocolo estabelecido para o descarte de resíduos perigosos deve ser estabelecido de acordo com 
a classificação de resíduos perigosos. 
 
Lixo sanitário: Recipiente tampa vermelha com saco vermelho, está temporariamente localizado no 
local do lixo, depois sai com coleta normal de lixo.    
 
Lixo COVID-19: Recipiente com tampa vermelha com saco vermelho ou preto duplo, devidamente 
marcado com risco biológico pelo COVID-19 e indicando que os resíduos podem ser depositados 
nele; luvas, lenços descartáveis, tampas descartáveis e outros elementos considerados perigosos.  

 
 



 
Controle de depósito de lixo 
Os resíduos devem ser armazenados em uma sala disposta para este fim e devem ser mantidos 
limpos e arrumados por meio do rastreamento no formato de registros, por outro lado, deve ter o 
caminho de descarte final do lixo a partir do ponto de coleta, depósito e descarte que deve ser 
publicado. 
 

3. Monitoramento da saúde dos trabalhadores 
 
Acompanhamento para a equipe 
Identificar os funcionários suscetíveis a estar em alto risco devido ao contágio pelo Covid-19. Através 
da pesquisa de morbidade de feltro, perfil sociodemográfico, entrevistas telefônicas e registro diário. 
Essas pessoas devem seguir o isolamento preventivo obrigatório. 
 
● Pessoas com mais de 60 anos. Os funcionários com mais de 60 anos devem seguir o isolamento 

em suas casas. Em consonância com as declarações de diferentes autoridades governamentais 
da região e da OMS. 

 
● Identificar a equipe com doenças pré-existentes ou mórbidas. Como doença pulmonar ou 

cardíaca, diabetes, pressão alta, HIV, doença renal. Além de condições que afetam seu sistema 
imunológico (como câncer, lúpus, entre outras). Inclua mulheres na gestação. 
 

● Esta parte tem o objetivo de identificar as condições de saúde subjacentes dos funcionários com 
mais risco de obter uma infecção respiratória grave para o COVID-19. 

 
● O pessoal com qualquer uma dessas características deve acompanhar o isolamento preventivo 

obrigatório. Assim, o perfil de trabalho para o trabalho em casa vai se adaptar a cada caso. 
 

● Esta parte tem o objetivo de identificar as condições de saúde subjacentes dos funcionários com 
mais risco de obter uma infecção respiratória grave para o COVID-19. 

 
● O pessoal com qualquer uma dessas características deve acompanhar o isolamento preventivo 

obrigatório. Assim, o perfil de trabalho para o trabalho em casa vai se adaptar a cada caso. 
 
O objetivo desse processo é reduzir os riscos dessas pessoas, priorizando-as para o trabalho em 
casa. Se isso não for possível, priorize-os para turnos ou atividades em que estejam em menor risco 
de contato com outras pessoas. 
Acompanhamento da saúde dos trabalhadores no contexto do sistema de segurança e gestão da 
saúde ocupacional. 
 
 
● Instrua trabalhadores, fornecedores e clientes na aplicação do rótulo respiratório, que inclui cobrir 

o nariz ao tossir ou espirrar com o antebraço ou com um tecido descartável e se livrar dele 
imediatamente após o uso. Evite tocar sua boca, nariz e olhos. 



 
● Se o recurso humano certo não estiver disponível, as pessoas assintomáticas não são 

recomendadas para testar para COVID-19. 
 
● Disseminar aos trabalhadores informações sobre generalidades e diretrizes fornecidas por 

entidades de saúde e governamentais, em relação aos sintomas de alarme, diretrizes e 
protocolos para a preparação e resposta à presença do COVID-19 no território nacional. 

 
● Prestar assessoria e acompanhamento aos trabalhadores ou colaboradores, incluindo os de 

isolamento preventivo. 
 

● Não permita entrada e/ou acompanhamento a pessoas com sintomas de gripe ou tabelas de 
febre maiores ou iguais a 37,8 graus.1 

 
● Projetar um formulário de registro ou entrada e saída de pessoal que descreve diariamente a 

sintomatologia dos trabalhadores. 
 
● Projete um formulário de registro ou entrada e saída para fornecedores, clientes e aliados. 
 
● Faça o relatório diário às entidades competentes sobre o estado de saúde dos trabalhadores, 

clientes e fornecedores utilizando os formulários de entrada e saída. 
 
● O responsável pela segurança e saúde ocupacional ou o chefe da área devem consolidar as 

informações fornecidas nos registros ou formulários para a realização do relatório às autoridades 
competentes. 

 
● No caso de suspeita ou confirmada pelo COVID-19, o responsável pela segurança e saúde 

ocupacional ou o chefe imediato deve ativar o trajeto junto às entidades de saúde para que 
possam realizar o autodiagnóstico e o cuidado com a pessoa afetada. 

 
● Estabelecer um registro ou formulário para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 que 

indique o desenvolvimento de uma cerca epidemiológica onde contatos e locais visitados por 
trabalhadores e pessoas prestadoras de serviço ou estejam dentro das instalações da YMCA nos 
últimos quatorze dias, a fim de fazer um relatório às autoridades sanitárias e governamentais. 

 
● Se durante o dia um trabalhador tiver sintomas relacionados ao vírus, o trabalhador deve realocá-

lo para uma zona de isolamento estabelecida pela sede, a fim de dar atenção e informar às 
autoridades de saúde. 

 
● Preste atenção aos trabalhadores com deficiência. 
 
● Estabelecer planos de prevenção considerando medidas de saúde mental para conservar um 

bom clima de trabalho. 
 

 
1

 O número de febre foi tomado com base em uma média de diferentes diretrizes de países como Colômbia e Brasil, onde o limite de 

temperatura é de 38 graus 



● O responsável pela segurança e saúde ocupacional ou a cabeça imediata devem estabelecer, 
durante a jornada de trabalho, a frequência de lavagem das mãos para cada 3 horas levando em 
conta as técnicas de lavagem estabelecidas no literal anterior. 

 
● Mantenha um banco de dados completo atualizado com trabalhadores e outros funcionários que 

prestam serviços em sua organização. 
 
● Estimular, na companhia de entidades de saúde, planos de prevenção em termos de higiene 

postural, ergonomia e biomecânica para todos os funcionários que estejam no modo presencial 
ou trabalhando em casa. 

 
● Os intervalos ativos durante o horário de trabalho devem ser promovidos conforme estabelecido 

pelos sistemas de segurança e gestão da saúde ocupacional de vários países da região. Para sua 
execução, os trabalhadores não precisam remover o hub, mas devem manter a distância de 2 
metros entre cada trabalhador e, uma vez que a sessão esteja encerrada, a lavagem das mãos 
deve ser realizada antes de reiniciar seu trabalho de rotina. 

 
● Todos os trabalhadores devem utilizar durante o dia de trabalho a máscara que pode ser 

fornecida pela sede e, por sua vez, manter o distanciamento físico fornecido pelas autoridades 
governamentais. 

 
● Entregar dias de trabalho flexíveis complementados pelo trabalho em casa ou teletrabalho, 

enquanto as entidades governamentais definem que a curva de contágio diminuiu para não 
expor os funcionários ao contato direto com o vírus. 

 
● Incentivar hábitos de vida saudáveis, como hidratação frequente e diminuição do uso de tabaco. 

 
Treinamento 
Para o desenvolvimento das atividades de trabalho presencial, a empresa deve capacitar todos os 
trabalhadores em aspectos relacionados à forma de transmissão do COVID-19 e às formas de 
prevenção, seguindo as diretrizes emitidas pelo Ministério da Saúde e Proteção Social, que devem, 
pelo menos: 
 
● Tenha informações gerais relacionadas aos locais da empresa onde possa haver risco de 

exposição. 
 

● Fatores de risco domésticos e comunitários. 
 
● Fatores de risco individuais. 

 
● Sinais e sintomas. 

 
● Importância da notificação de condições de saúde. 

 
● Uso adequado de EPI. 

 
● Lavagem de mãos. 



 
● Limpeza e desinfecção.   

4. Interação com a equipe 
Coronavírus conhecido como COVID-19 tem como principal fonte de transmissão o contato direto 
de pessoa para pessoa através da inalação de gotas (saliva), quando uma pessoa tosse, espirra ou 
fala; por essa razão, a YMCA estabelece as seguintes medidas de prevenção para minimizar o risco 
de contágio: 
 
Entrada 
 
● Nos locais onde o registro de impressões digitais está disponível para entrada de funcionários, 

seu uso deve ser descontinuado e outros mecanismos de registro utilizados, se não possível, 
cada vez que uma pessoa coloca sua impressão digital imediatamente, a desinfecção da área e 
o protocolo de lavagem das mãos devem ser realizados. 

 
● Qualquer trabalhador, visitante, voluntário, cliente ou fornecedor que entre na unidade da YMCA 

deve cumprir o registro de ingestão de temperatura, caso a pessoa tenha febre, não poderá 
entrar. 

 
● Os trabalhadores que entram em sua curva com suas roupas de rua (seguranças, manipuladores 

de alimentos, entre outros) devem trocar com as roupas de doação e colocar suas roupas de rua 
no armário (roupas devem ser depositadas em um saco lacrado), eles também devem deixar suas 
joias, relógios e acessórios de qualquer tipo, o que pode se tornar um risco para a transmissão 
do vírus. 

 
● O uso de máscaras dentro das instalações da YMCA será obrigatório. 
 
● O distanciamento físico deve ser mantido (não cumprimente com beijo, abraço e mão).  
 
● Qualquer pessoa que entrar na instalação da YMCA deve desinfetar a sola de seus sapatos, para 

este fim em cada sede haverá desinfecção pulverizando sapatos e roupas antes de entrar no 
local de trabalho, com desinfetante de amplo espectro (hipoclorito de sódio 5ml por 1L de água). 

 
● Trabalhadores, clientes, voluntários e/ou visitantes com sintomas de gripe não serão permitidos 

entrar. Para os trabalhadores, eles devem ficar em casa até que a recuperação ou contágio 
COVID-19 seja descartado. 

 
 

Atendimento público 
 
● Qualquer trabalhador que seja obrigado a servir público e/ou visitantes deve usar elementos de 

proteção pessoal como: bonés, uniforme anti fluido, luvas descartáveis, falta de proteção ou 
mono gafes e boné, bem como manter o distanciamento físico na medida do possível e ter gel 
antibacteriano no caso de o ponto de lavagem das mãos não estiver ao alcance. 



 
● Uma vez que sua jornada de trabalho tenha acabado, o pessoal do serviço público e/ou os 

visitantes devem depositar itens de proteção pessoal descartáveis (uso único) no contêiner de 
resíduos correspondente para o COVID-19.  

 
● Gestão de dinheiro: No caso de receber dinheiro nas diferentes caixas onde este procedimento 

está disponível, haverá uma barreira de proteção entre a pessoa que recebe e a pessoa. e a 
pessoa que está entregando; bem como as medidas de uso da máscara e a medida de 
distanciamento social de dois metros entre eles. Linha amarela de atenção quando necessário. 

 
 
Serviço de Alimentação 

 
● O número de pessoas que tomam serviços de alimentação para os trabalhadores deve ser 

limitado à distância mínima de 2 metros, e o número de pessoas estará sujeito ao espaço 
disponível para este fim. Definir mudanças ou alimentação flexível e tempos de descanso para 
evitar 

 
● Caso o trabalhador use o serviço de forno micro-ondas para aquecer sua comida, roupas e álcool 

glicerina devem ser fornecidos para permitir que o painel de controle seja assado entre cada 
pessoa que o use. 

 
● A limpeza e a desinfecção devem ser realizadas antes e depois do uso de espaços de 

alimentação. 
 
● Vários turnos de alimentação devem estar disponíveis para evitar multidões e manter o 

distanciamento. 
 
● Ao tomar o serviço de alimentação, a pessoa deve deixar a tampa em um saco para evitar 

contaminação. 
 

● Não compartilhe utensílios alimentares com outros trabalhadores e não leve alimentos em áreas 
que não estejam sinalizadas para este fim. 

 
 
Antes de tomar comida, o seguinte protocolo deve ser 
 

1. Lave as mãos com sabão, água e toalhas descartáveis. 
 
2. Remova a máscara. 
 
3. Lave as mãos novamente com água e sabão. 
 
4. Disponha as mesas com distância entre elas de 2 metros e coloque apenas o número de 

cadeiras que garanta uma distância mínima entre os trabalhadores de 2 metros no momento 
da alimentação e entre cada turno para realização dos processos de desinfecção. 

 



5. Ao final do consumo dos alimentos, é necessário lavar as mãos com água e sabão e usar uma 
máscara nova para retomar o trabalho. 

 
6. Não compartilhe utensílios de comida com outros trabalhadores. 

 

5. Ferramentas e espaços de trabalho 
Outra forma de transmissão do vírus pelo COVID-19 é o contato indireto de superfícies que ao tocá-
las com a mão podem conter o vírus e transmiti-lo, ele pode entrar nas membranas mucosas através 
dos olhos, nariz e boca. Portanto, a limpeza de ferramentas e espaços de trabalho deve ser 
intensificada pelo menos duas vezes ao dia. Em seguida, tome as seguintes medidas na sede onde 
é operada: 
 
Áreas Comuns 
 
● Haverá áreas comuns e áreas de trabalho, pontos de acesso suficientes para lavagem frequente 

das mãos. 
 

● Certifique-se de circulação adequada do ar e evite o uso de ar-condicionado ou ventiladores nas 
instalações, caso as condições climáticas exijam o uso dos ventiladores devem passar por 
manutenção contínua, bem como limpeza e desinfecção.  

 
● Certifique-se de água limpa, sabão líquido e toalhas descartáveis ou de uso único nos banheiros. 
 
● Áreas claras de itens não-trabalho devem ser utilizadas, por isso uma área deve ser alocada para 

os funcionários armazenarem malas, jaquetas, capacetes de motocicleta ou bicicleta e outros 
itens. 

 
● O distanciamento físico será descontrolado em todas as áreas comuns. 
 
Ferramentas de trabalho 
● As ferramentas de trabalho não devem ser compartilhadas e devem ser submetidas a processos 

de desinfecção uma vez utilizados. 
 

● Uma vez que o trabalho esteja concluído, os elementos de proteção pessoal para COVID-19 
devem ser removidos e organizados. Se estes forem      lavados e desinfetados, serão feitas as 
recomendações necessárias para o manejo domiciliar. Em casa, estes devem ser lavados no final 
do dia e não combinados ou misturados com as roupas da família. Depois de trocar de roupa, 
realize o processo de higiene das mãos. 

 
● Tanto para o pessoal relacionado à operação de cada setor, quanto para pessoal no serviço 

administrativo, comercial, de atendimento ao cliente, entre outros, a empresa deve rever e 
atualizar, se necessário, procedimentos de higiene e segurança por parte da equipe, buscando a 
inclusão das atividades de limpeza e desinfecção de seus itens de trabalho (equipamentos, 



máquinas, elementos ou ferramentas necessárias para a realização do trabalho) , de elementos 
de proteção pessoal e roupas de trabalho, quando aplicável, no início e no final do dia de trabalho. 

 

6. Interação com fornecedores e clientes 

● Clientes, fornecedores e pessoal externo devem usar bonés e luvas não estéreis ou nitrilo ou 
borracha, realizar o protocolo de lavagem manual, manter uma distância mínima de 2 metros 
entre as pessoas, atender em locais estabelecidos por cada sede, seguir o protocolo de etiqueta 
respiratória, entre outros. 

 
● Priorização de banheiros em áreas comuns como: fachada, banheiros e passeios antes de iniciar 

a preparação e o serviço. 
 
● Redução do número de cadeiras na área de atendimento, a fim de evitar o contato físico entre as 

pessoas. 
 
● Verificação permanente e controle do estado higiênico das mesas, cadeiras e elementos 

utilizados pelos clientes, que devem ser desinfetados com mais frequência. 
 
● Fornecimento de gel antibacteriano para clientes e sugestões para evitar contágio para serviço 

inadequado. 
 
● Uma zona é estabelecida para o fornecedor entregar as matérias-primas, esta área de recepção 

deve estar fora da área de armazenamento. 
 
● O estado de saúde do prestador será verificado através da diligência do plano de saúde 

autorrelato, informando também sua temperatura. 
 
● Peça ao provedor para realizar a higiene das mãos antes do recebimento de matérias-primas. 
 
● Tenha suas próprias cestas, que devem ser limpas e desinfetadas com antecedência, para 

transferir a matéria-prima que o fornecedor traz. 
 

● Limpe e desinfete imediatamente a área onde a matéria-prima foi descarregada e o corredor de 
entrada do fornecedor. 

 
● Faça o arranjo final dos elementos de biossegurança utilizados na recepção e armazenamento 

de matérias-primas, na lata de lixo destinada a isso, seguida de lavagem e desinfecção das mãos.  
 
● Apenas uma pessoa é permitida por fornecedor e não sai novamente até que o download esteja 

completo. 
 
● Se elementos de suporte mecânico, como alavancas, vagões, os gatos devem primeiro passar 

pelo processo de desinfecção antes e depois do uso. 
 
 



● Os veículos de fornecedores que entram na instalação devem desinfetar o exterior do veículo 
(pneus, porta) e dentro onde são transportados matérias-primas e insumos. 

 
● Acompanhe os provedores e clientes com endereço e telefone ou sites onde você participou. 
 
● Incentivar o pagamento por cartão e outras plataformas digitais, para reduzir o uso de dinheiro. 

Caso isso não seja possível, recomenda-se pagar o valor exato da compra e evitar a assinatura 
do recebimento do produto. 
 

Ações para o manuseio de pacotes 
 
Considerando que a empresa retorna gradualmente às suas atividades cotidianas, é necessário 
estabelecer mecanismos de controle para o recebimento e manuseio de documentos externos. 
 
● Mantenha distância de 2 m entre o mensageiro e o destinatário dos pacotes. 

 
● Acompanhe as pessoas que fazem entregas com endereço e telefone. 
 
● Uso de tampas de garrafa e luvas para receber casas, correspondências, pacotes, materiais, 

suprimentos, ferramentas, etc. 
 
● Evite o máximo possível que o endereço residencial entre nas dependências da empresa. 
 
● Lavagem constante das mãos. 
 
● Desinfete os pacotes. 
 

7. Passos a seguir em casos suspeitos 

Este material tem como objetivo orientar os profissionais da YMCA e suas equipes de trabalho sobre 
como proceder em caso de detecção de casos suspeitos ou com confirmação do COVID-19. 
 
O cenário atual da pandemia COVID-19 considera a transmissão comunitária e amplia as chances 
de contágio. Por isso, é importante agir rapidamente na identificação de casos suspeitos e, 
principalmente, após quaisquer casos confirmados. 
 
Para realizar uma revisão e avaliar casos suspeitos, é necessário identificar as formas de contágio e 
os principais sintomas do COVID-19, como tosse, nariz fluido, febre e falta de ar. 
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Os sintomas podem aparecer de 1 a 12 dias após a exposição ao vírus; 
 

 
Imagem 7 

 
O fluxograma seguinte tem como objetivo ajudar a direcionar o trabalhador possivelmente 
contaminado, orientar      o resto da equipe e tomar algumas decisões. 
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Se o empregado tiver algum sintoma, ele ou ela deve: 
 
● Comunicar-se com o chefe imediato; 

 
● O Chefe Imediato deve verificar se o empregado está usando a máscara e deve convidá-lo a se 

deslocar para uma zona de isolamento previamente identificada até que ele possa ser transferido 
de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. 

 
● O funcionário deve informar se viajou para áreas consideradas fontes de infecção ou se manteve 

contato íntimo (dentro de 2 metros por mais de 15 minutos) com um caso confirmado de COVID 
-19. 

 
● A organização deve informar o caso à secretaria de saúde adequada para que possa avaliar seu 

estado de saúde, o que determinará se eles devem voltar para casa com isolamento preventivo 
para sintomas leves e se devem ser imediatamente transferidos para um centro médico em uma 
ambulância. 

 
● Se o funcionário precisar ir ao banheiro enquanto aguarda atendimento médico, ele ou ela deve 

usar um banheiro separado, se possível. 
 
● O transporte privado deve ser fornecido para que abrigam todas as medidas de proteção e 

biossegurança para quem tem sintomas e que dirige o veículo (máscaras, janelas abertas, não 
fazem uso de ar-condicionado, distância, lavagem das mãos e desinfecção de veículos). 



 
● O empregado deve fazer uma lista de todas as pessoas que estiveram em contato próximo 

(dentro de 2 metros por mais de 15 minutos) com o caso confirmado nos últimos 14 dias. A lista 
será entregue à secretaria de saúde adequada para acompanhamento e os contatos 
identificados ficarão em isolamento preventivo por 14 dias. Este grupo de pessoas deve relatar 
a mudança em sua condição às autoridades de saúde. 

 
● Mantenha contato por telefone ou WhatsApp, com a pessoa doente e com seus contatos 

pessoais. Dar-lhe instruções para ficar em casa e se isolar de acordo com as indicações propostas 
pelo Ministério da Saúde. 

 
● Acompanhe diariamente o estado de saúde da pessoa e peça que informe as autoridades 

sanitárias para realizarem o acompanhamento e, se necessário, possam realizar os exames. 
 

● Certifique-se de relatar casos suspeitos de contágio COVID-19 para entidades de saúde. 
 

● Se houver um teste e o resultado for positivo, o empregado não poderá comparecer ao trabalho 
até receber atendimento médico e posterior alta médica e deverá seguir as instruções médicas 
dadas pelo Ministério da Saúde ou pelo órgão médico responsável pelo seu caso, além de 
aconselhar imediatamente o resultado para a organização. 

 
● Se o resultado for negativo, a organização deve ser informada imediatamente, e observar qual 

funcionário pode parar a quarentena daqueles que foram considerados potenciais contatos. 
 

 
Protocolo em caso de confirmação de contaminação covid-19 
 
● Depois que um funcionário é confirmado por testes oficiais, ele deve permanecer isolado em 

casa, usando uma máscara e medidas de rótulo respiratório, ou isoladamente, se necessário. 
 
● O empregado não deve voltar ao trabalho ou deixar o isolamento em casa até 14 dias após o 

diagnóstico e liberar do serviço de saúde que acompanha o paciente. 
 
● As autoridades oficiais de saúde precisam ser informadas para determinar o protocolo a ser 

seguido em relação aos funcionários suspeitos de contaminação do COVID-19. 
 
● A comunicação às autoridades é feita pelo serviço de saúde que emitiu o diagnóstico conclusivo 

do COVID-19, porém, é importante que o gestor entre em contato diretamente com o funcionário 
e garanta as informações, deslocando-se imediatamente para a Unidade de Gestão de Pessoas. 

 
● Deve ser realizada uma higiene cuidadosa na área ocupada por este funcionário, seguindo as 

instruções das autoridades sanitárias, utilizando desinfetante para superfícies à base de 
alvejante na proporção de 09 partes de água para 01 parte de alvejante. 

 
● Indica-se que a equipe de saúde da empresa ou a própria Unidade de Gestão de Pessoas avalia 

todos os colaboradores que trabalham em contato direto com aqueles que receberam 



confirmação COVID-19, analisando a partir do fluxo apresentado acima (imagem 9) e 
encaminhando de acordo com o endereço resultante. 

 
● Dada a necessidade de cada funcionário, se for necessário atendimento médico para diagnóstico 

ou qualquer tipo de tratamento, o profissional deve ser encaminhado ao serviço de saúde da 
empresa, quando disponível, ou ao Sistema Único de Saúde. 

 
Se o empregado pertence à equipe que permanece no trabalho presencial: 
 
● Orientar os membros desta equipe a medir a temperatura corporal diariamente antes de acessar 

a instalação; 
 
● Observe cuidadosamente o aparecimento de sintomas respiratórios neste grupo, em particular; 
 
● Estabelecer quarentena para todos os funcionários que tenham sintomas respiratórios ou que 

morem com alguém com sintomas respiratórios, mesmo que não estejam sob investigação para 
o COVID-19; 

 
● Restringir a força de trabalho ao mínimo necessário para manter operações estáveis e seguras, 

adiando o trabalho não urgente e minimizando o acesso dos prestadores de serviços às 
instalações da empresa, sempre que possível; 

 
● Certifique-se de todas as medidas de higiene e limpeza previamente orientadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Outras ações importantes: 
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Cada pessoa é muito importante nesta batalha contra o coronavírus. Este desafio é para cada um, 
todos precisam fazer a sua parte garantindo boas práticas. 
 
Caso o colega de trabalho cobaia que teve contato íntimo, residindo no mesmo domicílio, com caso 
confirmado de COVID 19, o empregado deve ser afastado mediante solicitação médica e deve ser 
encaminhado à rede de saúde para realização do exame, caso os resultados sejam positivos, o 
empregado deve ficar em quarentena no prazo de 14 dias. 
 

8. Plano de comunicações 

É importante que este protocolo seja divulgado em cada um dos locais onde a YMCA atua e a 
todos os envolvidos nos programas e serviços oferecidos pela YMCA. 
 
Para atingir esse objetivo recomenda-se levar em conta os seguintes pontos:  
 
● Tenha infográficos em cada um dos sites que ajudem a visualizar os protocolos de 

biossegurança implementados pela organização, com ênfase para todos os funcionários na 
lavagem das mãos, cuidados de saúde, hábitos de segurança na saída de casa e retorno; bem 
como a responsabilidade de limpar seu trabalho e sua casa.   

 
● Realizar processos de treinamento virtual aos colaboradores, tornando o protocolo geral 

conhecido. 



 
● Ter provas fotográficas dos sistemas implementados em cada um dos locais onde a 

organização atua.   
 

● Divulgar o PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO por e-mail aos Gestores do Programa. 
 
● Acompanhe o cumprimento do PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO em cada uma das 

instalações onde a organização atua para cada um dos responsáveis por essa atividade.   
 
● Fortalecer processos de capacitação em questões relevantes nessa área com entidades de 

saúde. Possui um protocolo de registro em cada um deles de acordo com as acusações e 
nível de responsabilidade. 

 
● Por meio de infográficos desenvolvidos pela organização ou outras entidades, bons hábitos 

de saúde como: água potável, alimentação balanceada e a importância do exercício serão 
reforçados por meios virtuais.   

 
● Publicar as pausas ativas geradas pelas entidades de saúde. 

 
● Disseminar por e-mail, de forma independente, cada uma das instruções ou formas de agir 

em cada um dos processos que compõem esse protocolo. 
 

● Enviar por e-mail, aos Diretores do Comitê Gestor, o protocolo em caso de suspeita de 
doença ocupacional pelo COVID-19. 

 
● Difusa por meio de infográficos as medidas de prevenção do COVID-19 a todos os 

colaboradores.   
 

 
Canais de Comunicação 
 
Garantir que todas as informações fornecidas pelos diferentes governos nacionais e locais, 
campanhas de prevenção, normas de segurança, comunicados etc., transcendam todos os níveis 
da empresa, os mecanismos que são estabelecidos para esse fim (cartazes, correios, etc.), 
 
Campanhas de Prevenção 
 
● O Chefe do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional ou posição semelhante de 

cada YMCA deve gerar conteúdo informativo com base em fontes qualificadas. 
● Realizar divulgação constante sobre temas relacionados à transmissão do CORONAvírus 

COVID-19 e como preveni-lo, em linguagem clara e concisa, sinais e sintomas (tosse, febre 
quantificada maior ou igual a 37,8oC, fadiga, dor de garganta e dificuldades respiratórias, entre 
outros sintomas frios); a importância de relatar condições de saúde e relatar a mídia (telefones) 
no caso de apresentar alguns desses sinais. 
 



● O autocuidado e as medidas de prevenção devem transcender o local de trabalho e envolver as 
famílias para gerar prevenção em casa. 

 
Conversas de Segurança 
 
 Fortaleça as instruções dadas nas palestras de segurança planejadas no início das atividades de 
trabalho, sobre temas associados ao coronavírus COVID-19. 

 

9. Deslocamento e moradia de pessoal 

Quando você sair de casa 
 
● Fique atento às instruções da autoridade local sobre restrições à mobilidade e acesso a locais 

públicos. 
 

● Visite apenas os lugares estritamente necessários e evite conglomerados de pessoas. 
 
● Designar um adulto para fazer compras, que não pertence a nenhum grupo de alto risco. 
 
● Restringir visitas à família e amigos. 
 
● Evite saudações com beijos, abraços ou mão. 
● Use hubs em áreas de afluxo em massa de pessoas, no transporte público, supermercados, 

bancos, entre outros, bem como em casos de sintomatologia respiratória ou se você é uma 
pessoa em grupo de risco. 

 
Voltando para casa 
 
● Retire os sapatos na entrada e lave as solas com água e sabão. 

 
● Lave as mãos de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde e Proteção Social. 
 
● Evite cumprimentar com beijo, abraçar e apertar as mãos e sempre procure manter a distância 

de mais de dois metros entre as pessoas. 
 
● Antes de ter contato com os membros da família, troque de roupa. 
 
● Mantenha as roupas de trabalho separadas das roupas pessoais. 
 
● Lave as roupas com sabão e seque completamente. 
 
● Não reutilize as roupas sem primeiro lavá-las.      
 
● Tomando banho com bastante água e sabão. 

 



● Desinfetar com álcool ou lavar com água e sabão os elementos que foram manuseados fora 
de casa. 

 
● Mantenha a casa ventilada, limpa e desinfetando áreas, superfícies e objetos regularmente. 
 
● Se há alguém com sintomas de gripe em casa, tanto a pessoa com sintomas de gripe quanto 

aqueles que cuidam dela devem usar tampas constantemente em casa. 
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