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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o Plano de Retomada do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia 

(Coren-BA), visando ao reestabelecimento do atendimento presencial e funcionamento regular 

do órgão diante do cenário de pandemia em razão do novo coronavírus (Covid-19) e à prestação 

segura de serviços aos profissionais de enfermagem. 

 

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

 

COMISSÃO DE GESTÃO DE CRISE (CGC-Covid-19) 

 

A Portaria nº 248, de 17 de março de 2020, alterada pela Portaria nº 264, de 23 de junho de 2020, 

instituiu a Comissão de Gestão de Crise para resposta ao surto de Covid-19 (CGC-Covid-19), como 

instância de avaliação, definição e gestão das ações de resposta aos impactos do coronavírus na 

Bahia, com a seguintes competências: 

▪ Elaborar o Plano de Contingência para gerenciamento de crise do novo coronavírus; 

▪ Subsidiar a elaboração de alertas visuais (cartazes, placas e pôsteres) para serem afixados 

em locais visíveis nas dependências do Coren-BA, para fornecer aos usuários das sedes 

administrativas instruções sobre higiene e cuidados preventivos; 

▪ Reunir informações para diagnóstico da crise, permitindo estabelecer metas e focos de 

atuação, e dando ampla divulgação às medidas implantadas 

▪ Acompanhar a execução do Plano de Contingência e das medidas complementares 

propostas e avaliar a necessidade de revisão e planejamento; 

▪ Elaborar o Plano de Retomada para o reestabelecimento pleno das atividades do Coren-

BA; 

▪ Monitorar a implementação das medidas do Plano de Retomada e avaliar a necessidade 

de revisão. 

http://ba.corens.portalcofen.gov.br/portaria-no-248-de-17-de-marco-de-2020_54785.html
http://ba.corens.portalcofen.gov.br/portaria-no-264-de-23-de-junho-de-2020_56865.html
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A Comissão de Gestão de Crise é composta pelos seguintes membros: 

▪ Handerson Silva Santos: Vice-Presidente  

▪ Aline Soares da Silva: Primeira Tesoureira 

▪ Gabriel da Silveira Silva Friederick: Chefe de Gabinete 

▪ Antônio Carlos Paim Cardoso Júnior: Controlador-Geral 

▪ Saulo Bezerra Novaes: Procurador-Geral 

▪ Sophia Ferreira Sampaio: Assessora de Gestão do Exercício Profissional 

▪ Robertson Fiori Costa: Assessor de Planejamento e Gestão 

▪ Juliana Santos Silva Sousa: Coordenadora do Núcleo de Comunicação 

▪ Zenilde Batista da Silva: Coordenadora do Núcleo de Gestão de Pessoas 

  

A coordenação da Comissão de Gestão de Crise é de responsabilidade do Vice-Presidente, 

Handerson Silva Santos. 

 

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 

 

▪ Adoção de políticas e medidas sanitárias em atendimento às diretrizes da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS), do Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen), da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), além das 

orientações editadas por outros entes públicos. 

▪ Adoção de procedimentos de higiene e proteção para garantir a segurança dos(as) 

servidores(as), prestadores(as) de serviço e usuários(as). 

▪ Análise das características de cada unidade e área funcional do Coren-BA, identificando 

as melhores soluções a serem implementadas com relação às atividades desempenhadas 

pelos(as) servidores(as), estagiários(as) e aprendizes, conselheiros(as), colaboradores(as) 

e prestadores(as) de serviço. 

▪ Ampla divulgação das diretrizes do Coren-BA para uma prestação de serviço segura e que 

responsável. 
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PARTE I - PLANO DE RETOMADA 

 

A retomada das atividades considerará as especificidades de cada unidade do Coren-BA (sede e 

subseções), que deverão oferecer condições mínimas de segurança sanitária, assim como as 

regras de isolamento, quarentena e outras condições de funcionamento estabelecidas pelos 

municípios do Estado da Bahia. 

 

FASES 

 

O Plano de Retomada é composto por três fases: PRÉ-RETOMADA, RETOMADA GRADUAL, 

RETOMADA PLENA. Cada fase possui um conjunto de medidas operacionais, administrativas e 

sanitárias, baseado na avaliação de risco do novo coronavírus e as implicações para o 

funcionamento do Coren-BA, e os indicadores determinam as condições mínimas para a 

mudança de fase. 

 

As ações recomendadas neste plano poderão ser adotadas parcial ou totalmente a critério da 

Comissão de Gestão de Crise em consonância com a Diretoria do regional e as orientações do 

Conselho Federal de Enfermagem e demais autoridades. 

 

PRÉ-RETOMADA 

 

MEDIDAS: 

▪ Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os(as) servidores(as), de acordo 

com a necessidade de cada atividade; 

▪ Aquisição de dispensadores de álcool em gel 70%; 

▪ Aquisição de termômetro infravermelho digital para leitura rápida e instantânea da 

temperatura corporal de todas as pessoas que acessam o Coren-BA; 
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▪ Instalação de barreiras nas mesas e balcões de atendimento ao público, para ampliar 

ainda mais a distância e o contato entre servidor(a) e usuário(a); 

▪ Reorganização dos espaços de atendimento ao público para adequação às medidas de 

distanciamento social e higiene; 

▪ Instalação do sistema de agendamento para atendimento ao público; 

▪ Instalação da sinalização e marcadores de distanciamento os espaços de atendimento 

ao público; 

▪ Realização de exame sorológico de Covid-19 em todos os(as) servidores(as), 

estagiários(as) e aprendizes, prestadores(as) de serviço e conselheiros(as) que atuam nas 

ações de vistoria; 

▪ Limpeza e desinfecção total do ambiente (salas, móveis, veículos e outros) para a 

retomada segura dos(as) servidores(as). 

 

RETOMADA GRADUAL 

 

INDICADORES:  

1. 100% das medidas da fase Pré-Retomada, que forem determinadas, implantadas; 

2. Autorização das autoridades estadual e municipais para o funcionamento. 

 

MEDIDAS: 

▪ Funcionamento da sede e subseções com horário reduzido; 

▪ Jornada de trabalho presencial de até 06 (seis) horas; 

▪ Atendimento presencial somente através de agendamento, e para serviços prioritários; 

▪ Manutenção dos canais remotos de atendimento aos profissionais; 

▪ Possibilidade de adoção do trabalho remoto como modalidade, quando possível e de 

acordo com as características do serviço; 

▪ Manutenção dos(as) servidores(as) dos grupos de risco em trabalho remoto; 

▪ Adoção do Protocolo Geral de funcionamento (vide PARTE II – PROTOCOLO GERAL DE 
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FUNCIONAMENTO). 

 

A fase Retomada Gradual tem duração igual ao tempo em que perdurar a situação de 

emergência de saúde pública decretada pelo Governo do Estado da Bahia, através do Decreto nº 

19.549, de 18 de março de 2020, período em que as medidas serão acompanhadas pela Comissão 

de Gestão de Crise (CGC). As medidas dessa fase poderão ser mantidas nos municípios baianos 

em que a situação de emergência for mantida, mesmo após a revogação do decreto estadual. 

 

RETOMADA PLENA 

 

INDICADOR: 

1. Fim do estado de emergência decretado pelo Governo do Estado da Bahia e pelo 

município em razão da Covid-19. 

 

MEDIDAS: 

▪ Funcionamento da sede e subseções com horário normal – 08 (oito) horas; 

▪ Permitido o trabalho remoto limitado a 02 (dois) dias por semana, quando possível e 

autorizado e de acordo com as características do serviço; 

▪ Jornada de trabalho presencial conforme estabelecido em contrato de trabalho; 

▪ Atendimento presencial somente através de agendamento; 

▪ Retorno dos(as) servidores(as) dos grupos de risco; 

▪ Adoção do Protocolo Geral de funcionamento (vide PARTE II – PROTOCOLO GERAL DE 

FUNCIONAMENTO). 

 

A fase Retomada Plena tem duração prevista de 90 (noventa) dias, período em que as medidas 

serão acompanhadas pela Comissão de Gestão de Crise (CGC), que elaborará ao final um relatório 

com todas as ações realizadas desde o início da atuação bem como os resultados obtidos. 
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PARTE II – PROTOCOLO GERAL DE FUNCIONAMENTO 

 
O Protocolo Geral de Funcionamento tem como objetivo mitigar o risco de contaminação e 

exposição de servidores(as), conselheiros(as), estagiários(as) e aprendizes, colaboradores(as), 

prestadores(as) de serviço, fornecedores(as) e usuários(as) do serviço público, e se aplica a todas 

as unidades do Coren-BA. 

 

Dimensões: 

1. Distanciamento Social; 

2. Higiene Pessoal; 

3. Limpeza e Segurança; 

4. Comunicação; 

5. Monitoramento das condições de saúde. 

 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 

▪ Manter a distância mínima de 1,5 metro entre pessoas em todos os ambientes, internos 

e externos. 

▪ Evitar a formação de filas e, se houver, garantir a distância mínima entre as pessoas; 

▪ Escalonar intervalo de horário de refeição, de modo a evitar aglomeração; 

▪ Evitar aglomeração em corredores e escadas e contatos muito próximos, como apertos 

de mãos, beijos e abraços; 

▪ Reorganizar o ambiente de trabalho de modo a garantir o distanciamento mínimo entre 

os(as) servidores(as); 

▪ Priorizar o uso das escadas e evitar o uso do elevador, que passa a ter a capacidade 

máxima de 01 (uma) pessoa; 

▪ Limitar o uso de copa e refeitório, levando em consideração o distanciamento mínimo 

entre as pessoas e a capacidade do ambiente; 

▪ Reorganizar os espaços de atendimento ao público, separando as poltronas conforme 
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distanciamento mínimo;  

▪ Realizar as atividades de forma virtual, sempre que possível, incluindo reuniões, 

treinamentos e eventos; 

▪ Priorizar e estimular o atendimento ao público por canais digitais, em todas as 

atividades e ações; 

▪ Evitar viagens a trabalho interestaduais e internacionais e, quando ocorrerem, observar 

as medidas de prevenção; 

▪ Orientar os(as) servidores(as) com suspeita de contaminação ou diagnóstico 

confirmado de Covid-19, conforme ANEXO 4 – PROTOCOLO DE AFASTAMENTO E 

TESTAGEM. 

 

HIGIENE PESSOAL 

▪ Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%, antes do início do 

trabalho, após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos 

cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo, manusear documentos e objetos de 

trabalho compartilhados; e antes e após a colocação da máscara (vide ANEXO 2 – 

ORIENTAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS); 

▪ Utilizar máscaras e/ou protetores faciais em todos os ambientes, internos e externos, 

bem como durante os deslocamentos em veículo oficial, transporte público ou particular 

(vide ANEXO 3 – ORIENTAÇÃO PARA USO DE MÁSCARAS);  

▪ Os(as) servidores(as) que realizam atividades administrativas devem utilizar máscara 

cirúrgica ou de uso não profissional (tecido);  

▪ Os(as) servidores(as) e Conselheiros(as) que realizam fiscalização in loco nas instituições 

de saúde deverão utilizar máscara do tipo cirúrgica ou N95; 

▪ Não compartilhar objetos de uso pessoal, como aparelhos telefones celulares, fones de 

ouvido, máscaras, canetas, copos, talheres e pratos, entre outros; 

▪ Evitar o uso de adornos, como alianças, anéis, pulseiras, relógios, colares, brincos, 

broches, piercings expostos, crachás pendurados com cordão e gravatas, principalmente 
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os(as) servidores(as) que realizam fiscalização em unidades de saúde. 

▪ Evitar tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca, bem como o contato físico com 

terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão; 

▪ Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com lenço de papel e descartá-los 

adequadamente. Na indisponibilidade dos lenços, cobrir com a parte interna do cotovelo, 

nunca com as mãos; 

▪ Evitar o compartilhamento de equipamentos e ferramentas de trabalho. 

 

LIMPEZA E SEGURANÇA 

▪ Permitir a entrada no estabelecimento, apenas, de pessoas utilizando máscaras, sejam 

servidores(as), conselheiros(as), usuários(as) ou demais pessoas; 

▪ Exigir a higienização das mãos com álcool em gel 70% ao acessar e sair das dependências 

do conselho; 

▪ Restringir o acesso de acompanhantes nos atendimentos (exceto em condições  

justificadas, como acompanhante de idosos e portadores de necessidades especiais); 

▪ Realizar a higienização de todo material de trabalho compartilhado antes do uso por 

outro(a) servidor(a); 

▪ Reforçar a limpeza dos banheiros, instalações, áreas e superfícies comuns, antes, 

durante e após o expediente; 

▪ Reforçar a limpeza de pontos de grande contato, como corrimões, banheiros, 

maçanetas, elevadores, mesas e cadeiras; 

▪ Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os ambientes; 

▪ Envelopar as máquinas de uso compartilhado com filme plástico e higienizá-las após 

cada uso; 

▪ Disponibilizar kits de limpeza nos setores e orientar para a higienização das superfícies e 

objetos de contato frequente antes e após o seu uso, tais como mesas, telefones, 

computadores e outros acessórios; 

▪ Manter, preferencialmente, a ventilação natural nos ambientes, com portas e janelas 
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abertas; 

▪ Manter preferencialmente a ventilação natural dentro dos veículos e, quando for 

necessária a utilização do sistema de ar condicionado, deve-se evitar a recirculação do ar 

e realizar rigorosamente a manutenção preventiva; 

▪ Realizar regularmente a limpeza do veículo com produtos desinfetantes, em particular o 

volante, o câmbio, os assentos e os pontos de maior contato, evitando o toque nas 

maçanetas e fechaduras; 

▪ Disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos de condutores(as) e 

passageiros(as), nos veículos; 

▪ Limitar a 03 (três) o número máximo de passageiros(as) nos veículos oficiais, evitando-

se o banco da frente quando houver até 02 (dois) passageiros(as); 

▪ Reforçar os processos de limpeza e higienização em todos os ambientes e 

equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, cadeiras, 

computadores, entre outros, ao início e término de cada dia e intensificar a limpeza de 

áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento; 

▪ Higienizar encomendas, sacolas e outras postagens com solução de álcool 70%; 

▪ Reduzir a quantidade de objetos nos ambientes e sobre móveis, como plantas, porta-

retratos, bolsas e outros, mantendo apenas os itens necessários para a execução das 

atividades. 

 

COMUNICAÇÃO 

▪ Comunicar a capacidade máxima de pessoas para o ambiente de atendimento ao 

público; 

▪ Comunicar aos(às) servidores(as) e demais interessados acerca do plano e garantir que 

saibam o que precisam fazer – ou não fazer – segundo o plano; 

▪ Emitir comunicações aos(às) servidores(as) com a orientação sobre a Covid-19 assim 

como boas práticas de prevenção e higiene; 

▪ Esclarecer para todos(as) os(as) servidores(as) e demais interessados os protocolos a 
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serem seguidos em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19; 

▪ Realizar reunião periódica com os(as) servidores(as) sobre os protocolos aplicáveis à sua 

atividade; 

▪ Manter nos locais de maior circulação, materiais explicativos de boas práticas de 

prevenção e higiene aos(às) servidores(as) e demais frequentadores(as); 

▪ Orientar os(as) servidores(as) quanto às ações de higiene necessárias quando da 

utilização do transporte público. 

 

MONITORAMENTO 

▪ Monitorar regularmente as condições de saúde dos(as) servidores(as); 

▪ Medir a temperatura corporal de todas as pessoas na entrada, restringindo o acesso ao 

estabelecimento àqueles que apresentarem temperatura acima de 37,8°C, orientando a 

buscar um serviço de saúde; 

▪ Medir, ocasionalmente, a temperatura corporal dos(as) servidores(as), durante 

qualquer horário do expediente; 

▪ Monitorar o(a) servidor(a) que apresente sintomas, adotando os procedimentos, 

conforme ANEXO 4 – PROTOCOLO DE AFASTAMENTO E TESTAGEM; 

▪ Caso haja confirmação de servidor(a) diagnosticado(a) com a Covid-19, deve-se realizar 

a busca ativa das pessoas que tiveram contato com o(a) servidor(a), adotando os 

procedimentos, conforme ANEXO 4 – PROTOCOLO DE AFASTAMENTO E TESTAGEM. 
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ANEXO 1 – ORIENTAÇÕES SOBRE A DOENÇA 

 

O que é Covid-19 

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro 

clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. O coronavírus é uma 

família de vírus que causam infecções respiratórias. 

 

Quais são os sintomas 

Os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. 

Sendo os sintomas mais comuns: 

▪ Tosse 

▪ Febre 

▪ Coriza 

▪ Dor de garganta 

▪ Dificuldade para respirar 

 

Como é transmitido 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de: 

▪ Toque do aperto de mão; 

▪ Gotículas de saliva; 

▪ Espirro; 

▪ Tosse; 

▪ Catarro; 

▪ Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, 

teclados de computador etc. 
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Diagnóstico 

 

O diagnóstico da Covid-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar 

a presença de critérios clínicos: 

▪ Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, que 

pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo ser relatada ao profissional de 

saúde), acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, 

o que é chamado de Síndrome Gripal; 

▪ Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU pressão persistente no 

tórax OU saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente OU coloração azulada 

dos lábios ou rosto, o que é chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave. 

 

Como se proteger 

As recomendações de prevenção à Covid-19 são as seguintes: 

▪ Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienize com álcool em gel 70%; 

▪ Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 

▪ Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

▪ Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado; 

▪ Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 

espirrando; 

▪ Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 

físico; 

▪ Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças; 

▪ Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos; 

▪ Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados; 

▪ Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 

igrejas. Se puder, fique em casa; 
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▪ Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e 

doentes crônicos, e fique em casa até melhorar; 

▪ Durma bem e tenha uma alimentação saudável; 

▪ Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 

residência.  
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ANEXO 2 – ORIENTAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 
Neste protocolo são apresentadas orientações para a correta higienização das mãos para 

proteção contra a Covid-19. 

 

1. Higienização simples (com água e sabão) 

 

Finalidade 
 
Remover os microrganismos que colonizam 
as camadas superficiais da pele, assim como 
o suor, a oleosidade e as células mortas, 
retirando a sujidade propícia à permanência 
e à proliferação de microrganismos. 
 
Duração do procedimento: 
 
A higienização simples das mãos deve ter 
duração de 40 a 60 segundos. 
 
Técnica 
 
1. Abrir a torneira e molhar as mãos, 
evitando encostar-se à pia. 

 
2. Aplicar na palma da mão quantidade 
suficiente de sabonete líquido para cobrir 
toda a superfície das mãos (seguir a 
quantidade recomendada pelo fabricante). 

 
3. Ensaboar as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si. 

 
4. Esfregar a palma da mão direita contra o 
dorso da mão esquerda, entrelaçando os 
dedos, e vice-versa. 
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5. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços 
interdigitais. 

 
6. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão 
com a palma da mão oposta, segurando os 
dedos, com movimento de vai-e-vem, e vice-
versa. 

 
7. Esfregar o polegar direito com o auxílio da 
palma da mão esquerda, realizando 
movimento circular, e vice-versa. 

 
8. Friccionar as polpas digitais e as unhas da 
mão esquerda contra a palma da mão 
direita, fechada em concha, fazendo 
movimento circular, e vice-versa. 

 

9. Esfregar o punho esquerdo com o auxílio 
da palma da mão direita, realizando 
movimento circular, e vice-versa. 

 
10. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos 
de sabonete. Evitar contato direto das mãos 
ensaboadas com a torneira. 

 
11. Secar as mãos com papel toalha 
descartável, iniciando pelas mãos e seguindo 
pelos punhos. No caso de torneiras com 
contato manual para fechamento, sempre 
utilizar papel toalha. 
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2. Higienização antisséptica (com álcool em gel 70%) 

 

Finalidade 
 
Promover a remoção de sujidades e de 
microrganismos, reduzindo a carga 
microbiana das mãos, com auxílio de um 
antisséptico. 
 
Duração do procedimento: 
 
A fricção das mãos com antisséptico deve ter 
duração de 20 a 30 segundos. 
 
Técnica 
 
1. Aplicar na palma da mão quantidade 
suficiente do produto para cobrir toda a 
superfície das mãos (seguir a quantidade 
recomendada pelo fabricante). 

 
2. Friccionar as palmas das mãos entre si. 

 
3. Friccionar a palma da mão direita contra o 
dorso da mão esquerda, entrelaçando os 
dedos, e vice-versa. 

 
4. Friccionar a palma das mãos entre si, com 
os dedos entrelaçados. 

 
5. Friccionar o dorso dos dedos de uma mão 
com a palma da mão oposta, segurando os 
dedos, e vice-versa. 

 
6. Friccionar o polegar direito com o auxílio 
da palma da mão esquerda, realizando 
movimento circular, e vice-versa. 
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7. Friccionar as polpas digitais e as unhas da 
mão esquerda contra a palma da mão 
direita, fazendo um movimento circular, e 
vice-versa. 

 
8. Friccionar os punhos com movimentos 
circulares. 

 
9. Friccionar até secar. Não utilizar papel 
toalha. 
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ANEXO 3 – ORIENTAÇÃO PARA USO DE MÁSCARAS 

 
Neste protocolo são apresentadas orientações para a correta utilização de máscaras de uso não 

profissional para proteção contra a Covid-19. 

 

Máscaras faciais de uso não profissional (ou de tecido) 

 

Finalidade 
 
Evitar a transmissão do vírus de um usuário 
infectado para outras pessoas e/ou oferecer 
proteção a usuários saudáveis contra a 
infecção. 
 
Uso: 
 
1. Lave as mãos com água e sabão ou 
higienize com álcool em gel 70% antes de 
colocar a máscara. 

 
2. Coloque a máscara com cuidado para 
cobrir a boca e nariz e amarre com 
segurança. 

 

3. Certifique-se que a máscara está justa no 
rosto, sem espaços entre o rosto e a 
máscara. 

 
4. Enquanto estiver utilizando a máscara, 
evite tocá-la, não fique ajustando a máscara 
na rua. 

 
5. Remova a máscara pegando pelo laço ou 
nó da parte traseira, evitando tocar na parte 
da frente. 
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5. Higienize as mãos após o uso 

 

 

Recomendação: 

 

1. O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, 

amigos e outros. 

2. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a 

máscara. 

3. Retire a máscara com cuidado e higienize novamente as mãos. 

4. Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) 

por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 

50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável). 

5. Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão. 

6. Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão. 

7. A máscara deve estar totalmente seca para sua reutilização. 

8. Após secagem da máscara, utilize o ferro quente e acondicione em saco plástico. 

9. Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade. 

10. Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade 

comprometida. 

11. Ao sinal de desgaste da máscara, esta deve ser inutilizada e nova máscara deve ser feita. 
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ANEXO 4 – PROTOCOLO DE AFASTAMENTO E TESTAGEM 

 
Neste protocolo são apresentadas orientações e recomendações a fim de garantir mecanismos 

de monitoramento e segurança aos servidores(as) do Coren-BA no seu exercício laboral, 

compreendendo medidas para identificação de casos suspeitos de Covid-19, testagem e 

afastamento de servidores(as). 

 

O Protocolo se divide em 3 blocos:  

1. Triagem dos casos suspeitos; 

2. Testagem; 

3. Contenção. 

 

1. TRIAGEM DOS CASOS SUSPEITOS 

 

A triagem possui dois objetivos:  

I. Identificação de casos suspeitos. 

II. Isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no ambiente de trabalho. 

 

Considerações: 

▪ Sintomas como febre acima de 37,8°C, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de 

garganta, perda de paladar e/ou olfato, diarreia por motivo desconhecido, dor de cabeça 

e dificuldades respiratórias podem ser indicativos de infecção por SARS-CoV-2 que é o 

agente causador da Covid-19. Além desses, outros sintomas também podem indicar 

infecção, ainda que apareçam em menor frequência; 

▪ O contactante imediato com um caso confirmado de Covid-19, também deverá ser 

considerado um caso suspeito; 

▪ Considera-se contactante de caso suspeito ou confirmado da Covid-19 o(a) servidor(a) 

assintomático que teve contato com o caso suspeito ou confirmado da Covid-19, entre 
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dois dias antes e quatorze dias após o início dos sinais ou sintomas ou da confirmação 

laboratorial do contato, em uma das situações abaixo:  

a. ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância, sem 

a proteção exigida;  

b. permanecer a menos de um metro de distância durante transporte;  

c. compartilhar o mesmo ambiente domiciliar;  

d. ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da Covid-

19. 

 

Como realizar a triagem: 

a. A triagem deverá ser realizada por meio do preenchimento de questionário auto 

declaratório, através do link https://forms.gle/y3v72fnxw8UMM28h7; 

b. Os(as) servidores(as) devem responder o questionário, obrigatoriamente, todas as 

segundas-feiras, antes de iniciar o trabalho, ou a qualquer tempo caso apresente algum 

sintoma, com o objetivo de identificar casos suspeitos de Covid-19; 

c. Em caso de, no mínimo, 01 (uma) resposta positiva para as perguntas 1, 2 ou 3, o(a) 

servidor(a) deve ser considerado como um caso suspeito. 

 

2. TESTAGEM 

 

A testagem possui três objetivos:  

I. Confirmação dos casos suspeitos para isolamento. 

II. Monitoramento de indivíduos assintomáticos infectados. 

III. Oferta de informações relevantes sobre o comportamento da epidemia para os 

especialistas da saúde. 

 

Considerações: 

a. Inicialmente, independente da triagem de casos suspeitos, o Coren-BA, através do Núcleo 

https://forms.gle/y3v72fnxw8UMM28h7
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de Gestão de Pessoas (NUGEP), encaminhará, 7 (sete) dias antes do início da retomada 

das atividades presenciais, todos os(as) servidores(as) que não estão exclusivamente em 

trabalho remoto, ao laboratório contratado, para realização de exame sorológico para 

Covid-19, exceto aqueles servidores(as) que já tiveram diagnóstico confirmado; 

b. Os(As) Enfermeiros(as) Fiscais e Conselheiros(as) da autarquia, assintomáticos, que 

estiverem realizando fiscalização in loco, serão encaminhados para exame sorológico de 

Covid-19, periodicamente, em um intervalo de 30 (trinta) dias. Caso o exame sorológico 

para Covid-19 apresente IGM positivo será encaminhado(a) para realização do exame RT-

PCR-Covid-19; 

c. Os(As) servidores(as) sintomáticos identificados como casos suspeitos, que não estão 

exclusivamente em trabalho remoto, deverão ser afastados(as) das suas atividades 

laborais, pelo NUGEP, por um período inicial de 7 (sete) dias ou até o resultado de exame 

que elimine a suspeita de infecção; 

d. O NUGEP encaminhará o(a) servidor(a) ao laboratório contratado para realização de 

exame RT-PCR-Covid-19, no 3º dia do início dos sintomas, e comunicará ao respectivo 

responsável do departamento. O(A) servidor(a) será orientado(a) a manter isolamento 

domiciliar e caso haja agravamento dos sintomas, procurar imediatamente um serviço de 

saúde; 

e. O(A) servidor(a) contactante assintomático, que teve contato com casos suspeitos ou 

confirmados, será direcionado(a) pelo NUGEP, após ciência da chefia do departamento 

correspondente, para trabalho remoto e isolamento domiciliar por um período inicial de 

7 (sete) dias contados a partir do último contato entre casos suspeitos ou confirmados ou 

até o resultado de exame sorológico do contactante, que elimine a suspeita de infecção; 

f. Caso a natureza do trabalho não permita trabalho remoto, o(a) servidor(a) contactante 

assintomático com casos suspeitos ou confirmados, será afastado(a) de suas atividades 

laborais e ficará em isolamento domiciliar por um período inicial de 7 (sete) dias contados 

a partir do último contato entre casos suspeitos ou confirmados ou até o resultado de 

exame sorológico, que elimine a suspeita de infecção. Finalizado esse período, o(a) 
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servidor(a) retornará ao trabalho, caso não apresente quaisquer dos sintomas citados 

anteriormente; 

g. O NUGEP encaminhará e-mail a esses(as) servidores(as) informando o dia, horário e local 

para realização do exame. O resultado do teste será encaminhado também via e-mail 

para o(a) servidor(a), de maneira individual e respeitando a sua privacidade; 

h. Os (As) servidores(as) que realizarem o exame sorológico para Covid-19 e apresentarem 

IGM positivo serão encaminhados(as) para realização do exame RT-PCR-Covid-19.   

 

3. CONTENÇÃO 

 

a. Servidores (as) com resultado RT-PCR e IGM positivo para Covid-19: 

▪ Devem permanecer afastados (as) por período inicial de 14 (quatorze) dias, contados a 

partir do início dos sintomas, devendo retornar ao trabalho após esse período, caso não 

tenha apresentado sintomas nas últimas 72 horas;  

▪ Devem ser monitorados (as) a cada 2 (dois) dias pelo Coren-BA, para conhecimento da 

evolução do quadro; 

▪ Os (As) servidores (as) que tiveram contato direto com um caso confirmado de Covid-19, 

devem ser identificados(as) e comunicados(as) no menor tempo possível; 

▪ Caso após o afastamento de 14 (quatorze) dias o(a) servidor(a) ainda não se sinta em 

condições de retorno ao trabalho, deverá buscar atendimento médico para avaliação e 

apresentar o atestado médico, se for o caso.  

 

b. Servidores (as) com resultado RT-PCR e IGM negativo para COVID 19: 

▪ O (a) servidor(a) deverá retornar ao trabalho; 

▪ Mesmo que o resultado tenha confirmado negativo para Covid-19 e o(a) servidor(a) não 

se sinta em condições de retornar ao trabalho, deverá buscar atendimento médico para 

avaliação e apresentar o atestado médico em caso de afastamento. 
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ANEXO 4-A - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

AUTODECLARAÇÃO DE SERVIDOR (A) COM SINTOMAS DE Covid-19 

 

 

Eu, (nome completo), na condição de servidor(a) desta instituição, declaro para devidos fins que 

apresento sintomas relacionados ao novo coronavírus, como: (descrever os sintomas). 

 

Por fim, DECLARO que ME RESPONSABILIZO pela veracidade das informações prestadas e 

comprometo-me em seguir o isolamento social de 14 (quatorze) dias. 

 

 

Assinatura e data 
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