PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO
PARA RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES DAS
ESCOLAS SESI DR/AM

:

MANAUS/AM– 2020

APRESENTAÇÃO
O COVID-19 (SARS-CoV-2) é uma doença transmitida por meio do contato direto com gotículas respiratórias
de uma pessoa infectada (fala, tosse e espirros) e ao se tocar na face (olhos, nariz e boca) após contato com
superfícies contaminadas. Entre as medidas de controle, o distanciamento social tem sido ferramenta crucial
para redução da transmissão do vírus na sociedade, com evidências, em muitos países, da efetividade dessa
medida, e a suspensão das aulas é parte desta estratégia restritiva. Portanto, é de entendimento por parte
de especialistas que a volta às aulas deve ser gradual, de forma cautelosa, incluindo todas as precauções
possíveis para minimizar a disseminação da infecção nas escolas.
Dessa forma, o relaxamento das medidas de distanciamento deve ser avaliado em cada município ou estado,
em função de dados epidemiológicos e recursos de saúde disponíveis para o atendimento dos casos novos,
podendo haver a necessidade de eventual retorno às medidas restritivas quando a situação epidemiológica
assim o indicar.
Do mesmo modo, partindo das recomendações das autoridades de saúde, deve-se estabelecer um protocolo
mínimo no âmbito das entidades, a fim de assegurar a conformidade quanto à proteção da saúde do
ambiente de trabalho e da coletividade. Portanto, a adoção de protocolos internos de proteção e controle é
norma de conduta que se impõe para o retorno às aulas de todas as Escolas1 SESI do Estado do Amazonas.
Assim, dedicado especificamente à educação e pautado nas diretrizes do Protocolo Geral de Segurança do
Sistema FIEAM, inlcuindo os pilares que o sustentam, este documento tem como principal objetivo destacar
as orientações importantes a serem implementadas por ocasião do retorno gradual das atividades escolares,
tendo como premissas básicas: Comunicação, educação e treinamento (partes interessadas); Ciclo de
cuidados com o ambiente – adequações de ambiente, adequação da rotina e limpeza/desinfecção; ciclo de
cuidados com as pessoas; Acompanhamento e partilha das ações realizadas pelas empresas terceirizadas; e
Monitoramento/acompanhamento da implementação das ações propostas.

COMPLIANCE
A adoção de protocolos internos de proteção e controle é norma de conduta que se impõe para o retorno às
atividades econômicas do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Amazonas composto pelas
seguintes entidades: SESI, SENAI, FIEAM e IEL.
Partindo das recomendações das autoridades de saúde é possível estabelecer um protocolo mínimo no
âmbito das entidades, neste caso escolas, a fim de assegurar a conformidade quanto à proteção da saúde do
ambiente de trabalho e da coletividade.
Este protocolo está estruturado em quatro etapas: 1 Comunicação; 2 Ciclo de Cuidados com o ambiente de
trabalho e com as pessoas; 3 Lista de materiais e equipamentos; 4 Anexos.

1

A escola é um espaço de inclusão, formação e de exercício de cidadania, e neste momento, deve buscar cumprir
seu papel, inclusive de promotora da saúde, com segurança e responsabilidade.
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ETAPAS DO PROTOCOLO
CICLO 1 - COMUNICAÇÃO
Figura 1. Pilares que compõem as Etapas do Protocolo de retorno às aulas das Escolas SESI.

PILARES

Fonte: Adaptado do Protocolo de proteção – retorno gradual às atividades – Sistema FIEAM (2020).

1.

EDUCAÇÃO, TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO (PILAR 1)

Em conformidade com o Protocolo de medidas gerais do Sistema FIEAM, em seu Pilar I, este visa a
implementação de comunicação clara com todas as partes interessadas das escolas, antes do retorno ao
trabalho com os materiais disponíveis, como material digital e impresso, bem como desenvolver ações de
treinamento que visem adesão e engajamento de toda a comunidade escolar com as práticas recomendadas
neste documento, incluindo as ações desenvolvidas pelas empresas terceirizadas em atendimento a este
protocolo. Para isso temos definidos três passos:

a) CONTEÚDO (informação e treinamento)
* Normas de procedimento (em caso de diagnóstico ou identificação de sintomas);
* Rotina Escolar;
* Procedimentos e cuidados (distanciamento, higienização e uso de EPI´s);
* Atuação profissional no dia a dia da escola;
* Sintomatologia da doença2.

b) MEIOS DE COMUNICAÇÃO: (informação e treinamento)
* Virtuais – Flyers, posts, lives (plataformas virtuais, redes sociais, e-mail, disponibilização de um grupo de
Whatsapp para tirar dúvidas);
2

Estudo e interpretação do conjunto de sinais e sintomas observados no exame de um paciente.
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* Físico – Comunicados, banners, folders, livretos informativos;
* Público Alvo – Alunos, Pais, Empregados e Empresas Industriais.

PRINCIPAIS AÇÕES
*Definir meios de comunicação e treinamento em conjunto com a área de RH e SESMT;
*Informar aos pais sobre os procedimentos realizados pela escola;
*Enviar comunicado aos pais sobre condições mínimas de higiene em relação aos materiais de uso
pessoal dos alunos - destaque para a troca diária de lençóis para cobrir os colchonetes, garrafas de água,
lenços e toalhas de rosto;
*Elaborar cartilha de cuidados pessoais e coletivos de saúde e higiene, incluindo as cartilhas de
procedimentos em caso de suspeita de adoecimento e cartilha de cuidados domésticos;
*Orientar os pais a não levarem seus filhos à escola ao menor indício de quadro infeccioso, seja febre,
manifestações respiratórias, diarreia, entre outras. Deve-se mantê-los afastados enquanto se aguarda a
conclusão do diagnóstico, com o cuidado de não se estigmatizar o indivíduo, o que posteriormente pode
trazer consequências negativas, como bullying entre os alunos;
*Definir procedimento de comunicação dos pais à escola, no caso de a criança - ou membros da família
apresentar teste positivo para o COVID19, cujo retorno está condicionado à melhora dos sintomas e não
antes de 14 dias, a contar do primeiro dia do surgimento dos sintomas;
*Solicitar informações sobre o estado de saúde dos alunos, bem como a importância das vacinas e dos
cuidados em casa;
*Preparar a equipe responsável pelo atendimento psicológico da escola (quando aplicável), para o
possível atendimento aos pais que possam necessitar de orientações, principalmente no que se refere aos
medos, ansiedade, dentre outros comportamentos;

DICAS IMPORTANTES
ESCLARECER ASSUNTOS COMO:
 Identificação dos sintomas da COVID-19 e
situações em que se deve ficar em casa;
 Uso permanente de máscaras e
higienização adequada das mãos e outras
etiquetas de higiene;
 Ao tocar em objetos comuns, como
interruptores, maçanetas de portas, microondas etc., higienizar as mãos;



Protocolos de limpeza do ambiente de
trabalho.

ENFATIZAR AS INSTRUÇÕES ABAIXO:







Lave adequadamente as mãos com água e
sabão, por pelo menos 20 segundos, ou use
álcool em gel com frequência;
Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;
Evite aglomerações;
Mantenha ambientes bem ventilados;
Não compartilhe objetos pessoais;
Higienize o local de trabalho/superfícies
sempre que possível com produtos
adequados.

LEMBRE-SE: As medidas adotadas para proteção da saúde e retorno às atividades educacionais que
interfiram na vida educacional dos alunos devem ser comunicadas previamente aos interessados, após
aprovação da Direção/Superintendência; a sociedade deve estar plenamente educada, engajada e
comprometida para aderir às novas normas de convívio social;
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CICLO 2 - CUIDADOS COM O AMBIENTE DE TRABALHO E COM AS PESSOAS (PILARES II,
III E IV)
I.

DISTANCIAMENTO SOCIAL NO TRABALHO (PILAR 2)
ADEQUAÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
• Acesso ao ambiente escolar
• Marcadores de distanciamento social
• Layout das salas de sala
• Layout de refeitórios
• Definição de salas de isolamento para alunos com sintomas gripais

ADEQUAÇÕES DE ROTINAS DE TRABALHO3
• Estabelecer início das atividades escolares (respeitando o período de incubação de 14 dias) horários
de entrada diferenciados;
• Definir os horários de aula presencial e remota;
• Evitar aglomeração em espaços comuns, tais como biblioteca, oficinas e salas temáticas;
• Estabelecer escalas de trabalho para funcionários;
• Reduzir, quando possível e aplicável, o horário escolar para parcial no primeiro mês de retorno às
aulas;
• Realizar revezamento dos horários de refeições dos alunos e funcionários.

II.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO (PILAR 3)
• Definir procedimentos de limpeza;
• Definir tipo de produto adequado à higiene do ambiente;
• Definir tipo de produto adequado à higiene pessoal;
• Estabelecer cronograma e frequência da limpeza e desinfecção.

PRINCIPAIS AÇÕES
• Marcar distanciamento em bancos, espaços e filas com fitas adesivas;
• Sinalizar com placas quantidade de pessoas permitida por ambiente de trabalho;
• Sinalizar lugares obedecendo ao distanciamento mínimo de 1 metro entre carteiras nas salas de
aula;
• Sinalizar lugares no refeitório obdecendo ao distanciamento mínimo de 1 metro entre os alunos e
funcionários;

3

Ações que requerem negociação prévia com os clientes.
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• Providenciar equipamentos de proteção coletiva para os alunos da educação infantil durante
percurso na escola (modelo disponível no anexo);
• Estabelecer procedimento padrão para acesso dos alunos, empregados e demais pessoas (quando
autorizado) às dependências da escola;
• Providenciar tapetes higiênicos para entradas principais;
• Providenciar pulverizadores para higienização no acesso à escola (considerar o perfil e porte da
escola);
• Providenciar dispenser de álcool em gel para dispor nas entradas principais (modelo SENAI);
• Controlar o acesso do público externo, permitindo somente entrada de pessoas essenciais ao
andamento das atividades;
• Listar os cuidados necessários em sala de aula que possam garantir condições mínimas de segurança
biológica;
• Estabelecer durante o ensino a organização para que cada turma tenha o intervalo entre as aulas em
horários diferentes de outras turmas, assim como estabelecer horários de entrada e saída
escalonados, evitando aglomerações;
• Revisar os procedimentos operacionais de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies para
garantir a frequência e as melhores práticas para redução da carga viral nos serviços oferecidos pela
escola, com definição de cronograma escrito e de acesso fácil para a limpeza e a descontaminação
das áreas sujeitas às precauções dentro do padrão e as baseadas na transmissão, considerando, no
mínimo, os diversos tipos de superfície, as sujidades presentes e as tarefas e procedimentos
realizados em cada local (ver Manual do Ministério da Saúde);
• Efetuar limpeza constante e diária dos colchonetes antes e depois do horário de descanso dos
alunos;
• Manter higienizadores de mãos em sala de aula, corredores, banheiros e na entrada e saída da
escola;
• Disponibilizar dispenser de álcool (líquido ou em gel) 70% nos ambientes de trabalho, no mínimo um
por setor;
• Recomendar o uso de solução de hipoclorito de sódio a 0,5% diluído em água para limpar superfícies
e de álcool a 70% para pequenos objetos;
• Manter os ambientes arejados, de acordo com as condições climáticas;
• Recolher o lixo com frequência;
• Limpar frequentemente a superficie dos bebedouros e acompanhar a manutenção e limpeza
periódica do equipamento;
• Distribuir nas unidades placas específicas (modelos abaixo) que reforçam a importância da
higienização e uso de EPIs;
• Manter o relógio de registro de ponto desligado, fazendo o controle de frequência de acordo com a
recomendação da CRH;
• Higienização diária do local de trabalho, com desinfecção de superfícies de equipamentos e
mobiliário, utilizando pano/flanela com produtos adequados (álcool 70%, álcool 54%, detergente);
• Reforçar a limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como maçanetas de
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portas, braços de cadeiras, interruptores, telefones e bancadas;
• Criar estações de higienização dos alunos;
• Criar Plano de desinfecção para os casos de diagnóstico positivo de funcionário e aluno;

III.

CICLO DE CUIDADOS COM AS PESSOAS
• Definir os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC´s),
conforme manual do Ministério da Saúde;
Figura 1 – Definição de Equipamento de Proteção Indivual pelo Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde (2020).

• Atender às ações de protocolo de entrada nas escolas (medição de temperatura e avaliação de
estado geral);
• Definir estação de higienização Entradas da escola;
• Trabalhar a saúde mental dos empregados;
• Identificar grupo de risco entre funcionários e alunos;
• Realizar o monitoramento diário da saúde dos empregados e alunos;
• Intensificar os cuidados nas escolas que disponibilizarem atendimento médico e odontológico.

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO - PARA RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS SESI DR/AM

7

Figura 2 – Recomendações para cirurgiões/dentistas para prevenção da COVID-19.

Fonte: APCD (2020).

PRINCIPAIS AÇÕES
• Providenciar kits de EPI´s – Quatro máscaras de cores distintas para uso diário, facilitando o
acompanhamento da troca; um protetor facial (face shield e uma touca) e um jaleco – neste caso
para uso obrigatório e diário do funcionário no ambiente de trabalho;
• Realizar monitoramento e acompanhamento da saúde;
• Providenciar equipamentos de saúde (oxímetro, termômetro digital infravermelho/laser);
• Definir intervalos de troca de máscaras para os funcionários e alunos;
• Não permitir a entrada de pessoas sem máscara na escola e incentivar o uso obrigatório de máscaras
por todas as pessoas dentro da escola (empregados, pais, alunos e fornecedores);
• Protocolar a entrega de EPIs para professores (máscaras de pano e protetor facial - face shield);
• Definir o uso de EPIs específicos para quem atua na área de atendimento médico e odontológico da
escola (ver documento do Ministério da Saúde pag. 20) e para os empregados da limpeza (ver
documento do Ministério da Saúde pag. 21);
• Evitar o uso de adereços, como relógios, brincos, cordões, tiaras e demais, que necessitem de
manipulação;
• Realizar a imunização dos empregados contra o H1N1;
• Manter distanciamento de pelo menos um metro entre alunos enquanto aguardam a vez;
• Acompanhar e quando necessário cobrar dos funcionários e terceirizados a manutenção e uso dos
seus EPI’s (sempre limpos e higienizados);
• Higiene Pessoal (lavagem das mãos, higienização das mãos com álcool em gel a 70%, além de manter
o distanciamento mínimo de um metro);
• Cuidar da saúde mental (apoio da equipe de Psicologia da escola e SESMT);
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• Agendar atendimento externo ou determinar horário de atendimento conforme fluxo de acesso de
cada escola (mesmo que seja por um determinado período – exemplo, 7h30 às 11h30);
• Organizar para que as turmas tenham o intervalo entre as aulas em horários diferentes umas das
outras, assim como estabelecer horários de entrada e saída escalonados, evitando aglomerações;
• Instalar um tapete emborrachado com suporte de inox (tipo bandeja) contendo soluções para
desinfecção dos sapatos, ou a utilização de minivaporizador de 5L com a solução adequada para
vaporizar os sapatos;
• Instalar, se possível, pias com sabonete líquido e torneiras de uso hospitalar na área externa para
lavagem das mãos, ou disponibilizar dispensers de álcool em gel a 70% (modelo do SENAI);
• Utilização obrigatória de máscaras no trajeto (neste caso, o aluno deverá ter pelo menos quatro
máscaras (uma para o trajeto, uma para entrar na escola e as demais para uso durante as
atividades);
• Atentar para o não compartilhamento de objetos que são levados à boca e mãos, como celular,
copo, computador, canetas, lápis, borracha e outros que se fizerem necessários;
• Higienizar diariamente o local de trabalho e também as salas de aula, incluindo colchonetes,
carteiras, cadeiras, brinquedos, utilizando álcool 70% no borrifador com papel toalha;
• Acionar equipe pública de saúde para deslocamento de pessoa infectada à UBS mais próxima;
• Acompanhar quando possível a pessoa com sintomas de gripe e/ou suspeita de COVID-19 à UBS - a
unidade deve possuir atendimento médico ou de emfermagem (Ver EPIs adequados à equipe de
saúde no manual do Ministério da Saúde, pág. 20);
• Analisar se alunos que tenham contraindicações de frequentar a escola por serem
imunocomprometidos, ou tenham doenças crônicas, podem receber educação a distância, bem
como professores e funcionários da escola que sejam pertencentes aos grupos de risco que devem
ser deslocados para funções distantes do contato com alunos;
• Orientar o descarte das máscaras em lixeiras apropriadas com sacos brancos (leitoso), e os sacos
devem ser descartados na lixeira hospitalar;
• Disponibilizar um espaço reservado para a situação em que haja adoecimento de algum aluno, pai ou
empregado. Dependendo do contexto clínico, pode haver a necessidade de conduzir os mesmos
para atendimento médico imediato em UBS;
• Orientar para o uso do antebraço (cotovelo dobrado) ou de lenços descartáveis ao tossir ou espirrar;
– Evitar tocar com as mãos olhos, boca e nariz;
• Orientar para que cada aluno tenha consigo a própria garrafa de água com água, e que os
bebedouros comuns sejam utilizados apenas para reabastecer esses recipientes, e verificar a
possibilidade de proibir os alunos de beberem diretamente do bebedouro;
• Atentar que o uso de máscaras é contraindicado em crianças menores de 2 anos, pelo risco de
sufocação e em indivíduos que apresentem dificuldade em removê-las;
• Ter ciência de que informar o estado de saúde prevenirá outros casos de contágio. Além de ser
medida de saúde é pensar no coletivo e informar ao seu superior qualquer sintoma que possa
relacionar-se a gripe do coronavírus, bem como a ocorrência com familiares ou pessoas próximas;
• Orientar as escolas que possuirem logística de chegada e saída de rotas para atender aos mesmo
cuidados de desinfecção, higienização, aferição de temperatura (dos monitores, motoristas e demais
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profissionais que atuam na rota);
• Informar ao superior imediato ou ao RH se faz parte de grupo de risco.

IV.

REFEITÓRIOS ESCOLARES4 (PILAR 4)
a)

Treinar intensivamente os manipuladores de alimentos, obedecendo ao Manual de Boas
Práticas de Higiene e Segurança Alimentar (ênfase na transmissão do COVID-19);

b)

Realizar distanciamento dos alunos e empregados na fila (1 metro) para acesso ao refeitório,
incluindo o acesso ao balcão de distribuição da alimentação servida no prato (sem self service);

c)

Equipar com anteparos de vidros o local de distribuição da alimentação (balcão térmico ou
bancada) e cobrir ou embalar os utensílios utilizados (pilha de pratos, talheres e copos), a fim de
evitar a contaminação por gotículas de saliva;

d)

Dividir horários das refeições de funcionários e alunos, para evitar aglomerações e manter a
distância entre os conjuntos de mesas e cadeiras (1 metro), demarcando os assentos com
intervalos ou utilizar placas de acrílico para dividir a mesa e evitar contatos frontais.
Empregados e alunos devem seguir a rotina diária de sentarem sempre no mesmo lugar, para a
rastreabilidade caso haja alguns sintomas da doença;

e)

Solicitar evidências das ações desenvolvidas pelas empresas terceirizadas de alimentação para o
monitoramento e acompanhamento efetivo das mesmas;

f)

Reforçar para que a empresa terceirizada forneça EPIs adequados aos seus empregados, bem
como orientar para que os mesmos realizem a manutenção e limpeza adequadas dos EPIs.
Figura 3 – Exemplo de uso das mesas dos refeitórios

g)

Higienizar com produtos adequados as mesas, cadeiras e chão dos refeitórios, antes e após
cada grupo utilizar o refeitório.

As ações propostas neste protocolo devem ser seguidas pelas empresas terceirizadas, incluindo a apresentação
de evidências.
4
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CICLO 3 – MONITORAMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES
Definir equipe de supervisão e monitoramento para acompanhamento de implementação das ações
recomendadas neste Protocolo de Segurança, bem como relatórios mensais à gerência sobre o andamento
das atividades e ainda relatos imediatos do não cumprimento deste protocolo.

1. LISTA DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS (PROPOSTAS)
Segue lista de materiais/equipamentos que serão necessários para aplicação prática das ações propostas
neste protocolo de diretrizes.

Lista de Equipamentos/ Materiais para aquisição ou solicitação de estoque.
Informações sobre a necessidade, bem como a quantidade de cada material irá depender do perfil, número
de empregados e porte da unidade escolar.

Protetor facial lente em policarbonato incolor com
carneira para fixacao na cabeca

Luva de procedimento hipoalergênica não estéril (m)
com 100 unidades.

Termômetro digital de testa mc 720 com alarme

Máscara cirúrgica branca descartavel, tripla, com
elástico 100% polipropileno, atóxica, esterilizável com
50 unidades.

Oxímetro de pulso pediátrico

Álcool etílico hidratado 70. inpm liquido com 1 litro

Oxímetro de pulso adulto

Toucas descartáveis sanfonadas com elástico, 100%
poliprepileno com 100 unidades.

Ambu pediátrico

Detergente multienzimático 5L, ph neutro com 4
enzimas: amilase, protease, lipase, e cabohidrase
(não irritante para pele e mucosas, nao corrosivo,
biodegradável e atóxico).

Ambu adulto

Óculos transparentes de segurança.

Máscara aura 3m respirador descartável pff2

Hipoclorito de sodio 1% 5l

Fluxômetro de oxigênio medicinal

Avental descartável
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Almotolia plástica translúcida 250 ml

Pulverizador costal simétrico 20L manual

Pulverizador/borrivador manual 500 ml

Tapete tipo capacho em vinil (emborrachado)
tamanho 1,00m X 0,50cm com suporte de inox (tipo
bandeja) para utilização de produto específico.

Touca descartável

Placas sinalizadoras podendo ser nos seguintes
tamanhos, a escolher, 33x24 ou 47x33 (para
ambientes maiores).

Jaleco

Fitas adesivas para marcação

Álcool em gel a 70%

Banner impresso em cores, em vinil fosco, med. 0,90
x 1,40m, com acabamento em tubos de alumínio,
ponteiras plásticas e corda em nylon. Isento de
qualquer defeito.

Detergente desinfectante

Faixa em vinil impressa digitalmente de alta
qualidade, suportes laterais em madeira - formato
3,0 x 0,70m, instaladas no local.

Solução hidroclorada

Peróxido de hidrogênio

Pulverizador 5L para limpeza de calçados

Plaquetas com informações de normas e
procedimentos
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2. ITENS DE APOIO QUE AUXILIARÃO NA COMUNICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES
2.1 Cartazes
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2.2 Placas de sinalização:

2.3 Adesivos para marcação :
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2.4 Equipamentos de proteção coletiva: para os alunos da educação infantil durante percurso na
escola (pode ser produzido pelos próprios professores como forma de garantir o espaço minimo
de 1m entre os alunos).

2.5 Dispensers de Álcool em gel – modelos SENAI
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2.6 Modelos de pulverizadores de 5L e 20L

2.7 Tapete tipo capacho em vinil (emborrachado) com suporte de inox (tipo bandeja) para utilização
de produto específico para limpeza dos sapatos – disponibilizar em áreas de acesso à escola.

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO - PARA RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS SESI DR/AM

16

REFERÊNCIAS

Covid-19 – Recomendação de prevenção para Cirurgiões-Dentistas - APCD. Disponível em:
http://www.apcd.org.br/index.php/noticias/1532/covid-19/04-03-2020/covid-19-recomendacao-deprevencao-para-cirurgioes-dentistas. Acesso em: 18 de mai. 2020.
Covid-19 e a Volta às Aulas. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Disponível em:
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22516b-NA_-_COVID-19_e_a_Volta_as_Aulas.pdf. Acesso
em: 15 de mai. 2020.
Guia SESI de Prevenção da Covid-19 – Versão em português. Disponível em: https://bucket-gw-cni-staticcms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/8f/e1/8fe1c45c-5b1b-4ec4-84d955d537512a3f/guia_sesi_de_prevencao_new_230420.pdf. Acesso em: 05 de mai. 2020.
Ministério da Saúde (2020) - Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à
saúde - Secretaria de Atenção Primaria à Saúde (SAPS) - Versão Março de 2020; Disponível em
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf. Acesso em:
15 de mai. 2020.
Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a
assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). Anvisa.
Disponível em: https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas. Acesso em: 18 de mai.
2020.
Protocolos de proteção Retorno gradual às atividades. Sistema Federação das Indústrias do Mato Grosso.
Edição 2020.
Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras
síndromes gripais. Ministério da Saúde. Disponível em:
https://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/recomendacoes-protecao-aos-trabalhadores-servicos-saudeatendimento-covid-19-outras. Acesso em 04 de abr. 2020.

Protocolos de Medidas de Proteção para retorno gradual das atividades dos empregados, terceirizados,
aprendizes e estagiários do Sistema FIEAM. Edição 2020.

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO - PARA RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS SESI DR/AM

17

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO
PARA RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS SESI DR/AM
Elaboração:
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI/AM
Site: www.fieam.org.br/sesi
Superintendência Regional
Rosana Bianco de Vasconcelos

Gerência de Educação
Ana Karina Brasil de Holanda
Cristiane Patricia Mello Vieira Xavier Bezerra
Maria Acilda Cordeiro dos Santos
Sinthia Lima Cavalcante
Viviane Cecília Remédio Barroso

Equipe Técnica de Educação
Deborah Damasceno Moreira
Horyana Ferreira Picanço
Mara Regina Girão Tavares
Ruinaltina Morais Pires
Selma Lucas de Souza

Gerência de Projetos & Inovação
Simônica Lima de Carvalho Sidrim

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO - PARA RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS SESI DR/AM

18

