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     PROTOCOLO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E  

                              DE CONTROLE DA COVID – 19 NO TRABALHO 

 
                            
 
 APRESENTAÇÃO 
 
 

A atual crise sanitária provocada pelo novo coronavírus trouxe impactos de dimensões 
sem precedentes na história contemporânea, e fez florescer na sociedade ideias que mais 
das vezes se confrontam, e tentam diante do conflito, buscar consensos. Apresentam-se de 
formas antagônicas aquela que propõe a preservação de vidas e a que aponta para a 
retomada das atividades produtivas e manutenção das atividades econômicas. 

 Esse enfrentamento cria mais brasas do que luz sobre a questão, não consegue 
caminhar para que possamos conviver com a nova realidade que se impõe. O que parece é 
que a maior lição revelada até então, foi à visibilidade de que o trabalho das pessoas é 
essencial para manter e construir a vida na sociedade.  

Neste sentido o Sindsprev vem discutindo encaminhamentos visando a saúde de todos 
trabalhadores da Carreira do Seguro Social nos seus locais de trabalho, um desses foi a 
construção do Protocolo de Segurança – Procedimentos de Prevenção e de Controle da 
Covid-19 no Trabalho.  

O sindicato,por meio de seus representantes, estará acompahando o funcionamento 
das unidades e desenvolvendo as ações que porventura sejam necessárias para cuidar da 
saúde dos servidores, dos trabalhadores que realizam os serviços terceirizados e dos 
cidadãos atendidos por parte do INSS. 

 

 

 
 

Irineu Messias de Araújo 
Coordenador Geral em exercício 
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CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 11 de março 
de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus (denominado SARS 
CoV- 2), é uma pandemia; 
 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 
 
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
 
CONSIDERANDO o teor do decreto Nº 49.055, de 31 de maio de 2020 que em seu Parágrafo 
único. A retomada do funcionamento das atividades econômicas suspensas durante o 
enfrentamento à pandemia será realizada de forma setorial e gradual, considerando- se os 
riscos à saúde e a relevância socioeconômica de cada atividade, conforme Plano de 
Convivência com a Covid-19, aprovado pelo Governo do Estado. 

 
                  O SINDSPREV/PE - Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Saúde e 
Previdência Social do Estado de Pernambuco, exige a implementação de medidas 
preventivas de Saúde e Segurança no exercício do trabalho presencial dos servidores da 
carreira do seguro social do INSS em suas unidades, visando à proteção da coletividade 
durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID -19), conforme previsto na Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
 

1. Manter afastado das atividades presenciais, enquanto perdurar o estado de 

emergência de saúde pública, os servidores incluídos nos grupos de risco 

(vulneráveis) relacionados à COVID-19, nos termos definidos pelas autoridades de 

saúde desde que se enquadre em pelo menos uma dessas situações: com idade 

igual ou superior a 60 anos, gestantes ou lactantes, na condição de 

imunodeficiência ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, ser 

responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação 

de diagnóstico de infecção pelo COVID 19 (desde que haja coabitação), que 

apresente sinais e sintomas gripais (enquanto perdurar essa condição), que resida 
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com pessoa com sessenta anos ou mais ou com pessoas imunodeficientes ou com 

doença crônica ou grave, que possua filho em idade escolar ou inferior cujo 

cuidado demande à sua permanência na residência (enquanto perdurar norma 

local suspendendo as atividades escolares ou em creche, por motivos de força de 

maior relacionados ao Coronavírus), sem ônus para o servidor. 

2. Manter processos de trabalho para a realização de teletrabalho ou trabalho 

remoto, nas atividades em que seja possível, tanto nas áreas meio, como também 

nas áreas fim.  

3. Desenvolver escalas de trabalho, com vistas a reduzir o número de servidores no 

mesmo ambiente em área de atendimento, inclusive adotando sistema de rodízio, 

modulando jornadas, entradas, saídas e dos horários das refeições, de modo a 

evitar ao máximo, as possíveis aglomerações de servidores. 

4. Demarcar no chão o espaço nas filas, de modo a garantir a distância mínima de 

um metro e meio entre os usuários, instituir uma barreira física de proteção entre 

o servidor e o usuário.  

5. Garantir a flexibilização da jornada de trabalho e dos horários de início e fim da 

jornada, com vistas a evitar concentração de servidores e para que não haja 

coincidência com horários de maior utilização de transporte público. A adoção de 

quaisquer das medidas previstas de flexibilização de horário e de jornada, 

ocorrerá sem necessidade de compensação de jornada e sem prejuízo da 

remuneração integral dos servidores. 

6. Estabelecer política de flexibilidade de jornada para os servidores, enquanto os 

serviços de transporte, creches, escolas, entre outros, não estejam em 

funcionamento regular. 

7. Estabelecer política de flexibilidade de jornada, para que os servidores atendam 

familiares doentes ou em situação de vulnerabilidade à infecção pelo COVID-19 e 

obedeçam à quarentena e às demais orientações dos serviços de saúde, 

observado o princípio da irredutibilidade salarial, sem prejuízo da concessão da 

licença estabelecida na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.83. 

8. Aceitar a autodeclaração do servidor a respeito do seu estado de saúde, 

relacionado a sintomas do COVID-19, e PERMITIR/PROMOVER o afastamento do 
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local de trabalho e o trabalho à distância, se compatível com a atividade, como 

medida de prevenção da saúde pública e como medida de redução à procura de 

serviços hospitalares, aplicando-se o disposto no artigo 3º, § 3º, da Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020. 

9. Emitir e dispor orientações escritas, dando ciência aos servidores, acerca das 

seguintes questões: sintomas da COVID-19, medidas de prevenção, etiquetas 

respiratórias, dentre outras pertinentes à atual situação de pandemia relacionada 

ao SARS-Cov-2 (novo coronavírus). 

10. Através de termômetro corporal infravermelho realizar avaliação preliminar da 

condição de saúde de servidores, estagiários e terceirizados (antes do início das 

atividades diárias) e dos usuários, mediante acesso para atendimento, com o 

objetivo de identificar possíveis sintomas relacionados ao SARS-Cov-2 (novo 

coronavírus). 

11. Em caso de suspeita, após a avaliação com termômetro corporal infravermelho, 

adotar as medidas para afastamento dos servidores, estagiários e terceirizados, 

orientando-os na adoção das medidas prescritas pelas Autoridades de Saúde. 

12. Realizar em servidores que se encontram trabalhando testes rápidos e exame de 

sorologia para identificar aqueles que se encontram ou foram infectados pela 

SARS-Cov-2 (novo coronavírus). 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 
 

1. Elaborar procedimento escrito acerca da higienização e desinfecção dos postos 

de trabalho, nos termos das prescrições estabelecidas pelas Autoridades 

Sanitárias, dando ciência aos servidores, para que sejam mantidas as condições de 

higiene e desinfecção desses locais durante toda a jornada de trabalho. 

2. Manter permanente limpeza e higienização dos ambientes de trabalho, com a 

utilização de produtos eficazes no combate a micro-organismos patogênicos, 

especialmente em relação ao SARS-Cov-19, nos termos prescritos pelas 

autoridades sanitárias, em especial: 
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2.a.        Higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no 

mínimo, a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento do 

estabelecimento, as superfícies de toque (cadeiras, maçanetas, portas, 

inclusive de elevadores, trincos das portas de acesso de pessoas, 

superfície tampo mobiliário, teclados, corrimões, apoios em geral e 

objetos afins), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por 

cento) ou hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária), ou outro desinfetante 

indicado para esse fim, observando o procedimento operacional padrão 

definido pelas autoridades sanitárias; 

2.b. Higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a 

cada a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento do 

estabelecimento, as instalações sanitárias, preferencialmente com água 

sanitária, bem como com peróxido de hidrogênio ou ácido peracético, ou 

outro desinfetante indicado para esse fim, seguindo o procedimento 

operacional padrão definido pelas autoridades sanitárias; 

2.c. Repetir, após cada atendimento realizado nos postos de trabalho 

dos “Atendentes” (unidades de atendimento), o procedimento de 

higienização e desinfecção das superfícies de contato da proteção de 

acrílico a ser disponibilizada pelo órgão. 

3. Cuidar para que todos os postos de trabalho, inclusive equipamentos, sejam 

higienizados e desinfetados, antes do início das atividades laborais, em especial 

nos casos em que houver troca de servidores no mesmo posto de atendimento, 

obedecendo às prescrições estabelecidas pelas Autoridades Sanitárias. 

4. Realizar a sanitização através de pulverização 4 vezes ao dia na área externa e 

nos acessos às unidades. 

 

5. Manter à disposição, totens de álcool gel a 70% (setenta por cento), distribuídos 

na entrada de acesso da população usuária e nas salas dos servidores, dispostos 

em vários pontos da agência, com funcionamento automático por aproximação 

ou acionado pelos pés através de pedal. 
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6. Adotar bebedouros do tipo bombonas, garantindo periodicidade de desinfecção, 

disponibilizando também copos descartáveis em portas-copos adequados que 

evitem manipulação para reposição de copos tirados a mais pelos próprios 

usuários.  

7. Disponibilizar, nos Postos de Trabalho, lenços de papel, papel-toalha e lixeira para 

recolhimento de resíduos com recolhimento e destinação adequada. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS (COLETIVA E INDIVIDUAL)- 
 
 

1. Disponibilizar máscara do tipo proteção facial N95 (recomendada pela ABNT PR 

1002), cirúrgica ou PFF 2, óculos de proteção, propés e capote para servidores e 

estagiários e tornar obrigatório o uso de mascaras para os usuários. 

2. Instalar, nos Postos de Atendimento, anteparo fixo, rígido, resistente e 

transparente, posicionados entre o servidor e o cidadão atendido, de modo a 

protegê-los de possíveis projeções de gotículas decorrentes de espirros, tosses ou 

da fala e a eliminar o risco de contaminação pelo SARS-Cov-2. 

3. Sinalizar os Postos de Trabalho de Atendimento das unidades, de modo a que o 

cidadão atendido se mantenha afastado o máximo possível do servidor que está 

atendendo, no mínimo a 1,00 (um) metro de distância. 

4. Sinalizar orientações de forma que internamente se estabeleça o distanciamento 

de mínimo de 1,5 (um e meio) metros entre os usuários dos serviços para 

redução da possibilidade de aglomeração de pessoas. 

5. Sinalizar as cadeiras as quais o usuário aguarde atendimento, obedecendo a 

distância de 1,5 (um e meio). 

6. Estabelecer um distanciamento mínimo de 1,50 (um e meio) metros entre os 

postos de trabalho de atendimento. 

7. Fornecer, orientar e fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), 

pelos servidores e terceirizados orientando-os quanto aos riscos decorrentes da 

exposição ao SARS-Cov-2 e as respectivas medidas preventivas. 

8. Colocar aviso e utilizar comunicação sonora com alto-falante sobre 

obrigatoriedade do uso de máscara aos cidadãos usuários do serviço do INSS. 
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9. Disponibilizar máscara na entrada de acesso para os usuários e acompanhante 

(quando indispensável) que serão atendidos na instituição e acompanhar o uso 

destas no estabelecimento. 

10. Estabelecer que a empresa contratada forneça aos profissionais responsáveis 

pelas atividades de limpeza e higienização, Equipamentos de Proteção Individual 

adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação, segundo as normas 

estabelecidas pelas autoridades sanitárias, compreendendo, no mínimo: óculos 

de proteção ou protetor facial; máscara adequada; avental; luvas de borracha; 

botas impermeáveis com cano longo; gorro, para procedimentos que gerem 

aerossóis; garantindo por parte destes o hábito a higienização frequente das 

mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70% (setenta por 

cento), além de seus EPIs e material de limpeza usados sobre as superfícies para 

limpar as mesmas. 

11. Estabelecer que a  empresa contratada forneça quantidade suficiente de 

profissionais responsáveis para as atividades de limpeza e higienização. 

Destaque-se que a quantidade de um funcionário contratado para fazer a limpeza 

de toda a agência não é suficiente para manter novo protocolo de medida 

sanitária durante a pandemia. 

12. Emitir orientação interna, por comunicação de microfone, para que todos os que 

se encontram no interior da unidade de atendimento cubram o rosto com o 

braço ao tossir ou espirrar. 

13. Implantar pausas que garantam que os servidores realizem a lavagem completa 

das mãos, com água corrente e sabonete líquido, durante a jornada de trabalho, 

e sempre entre cada atendimento.  

14. Implementar de forma integrada com a empresa prestadora de serviços, todas as 

medidas de prevenção ora recomendadas, de forma a garantir o mesmo nível de 

proteção a todos usuários do estabelecimento, considerando a responsabilidade 

direta do contratante de serviços terceirizados “garantir as condições de 

segurança, higiene e salubridade, quando o trabalho for realizado em suas 

dependências” (artigo 5-A, §3º, da Lei nº 6.019/74 c/c itens 5.48 e 5.49 da NR-05, 
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item 9.6.3 da NR-09 e item 32.11.4 da NR-32). 

15. Advertir os gestores dos contratos de prestação de serviços terceirizados quanto à 

responsabilidade da empresa contratada em adotar todos os meios necessários 

para conscientizar e prevenir seus trabalhadores acerca dos riscos do contágio do 

COVID-19 e da obrigação de notificação da empresa contratante, quando do 

diagnóstico de trabalhador com a doença. 

16. Organizar os locais de atendimento, de modo a evitar a aglomeração de pessoas 

no interior do estabelecimento, nos seguintes termos: i) criar um fluxo com o 

objetivo de agilizar o atendimento; ii) controlar a entrada dos cidadãos usuários 

do serviço no interior do estabelecimento; iii) permitir a entrada de apenas 1 

(um) cidadão usuário do serviço por família (quando este não precisar ser 

acompanhado); iv) Manter o atendimento com no máximo 50% da rotina normal 

e só atender usuários previamente agendados. Deverá adentrar na agência de 

dez em dez usuários para evitar aglomeração. 

17. Estocar, entre outros inflamáveis, o álcool em gel a 70% (setenta por cento) em 

condições adequadas de armazenamento, em locais arejados e em quantidade 

que não produza riscos. 

18. Manter extintores sempre carregados e dentro do prazo de validade das recargas 

para preventivamente combater princípios de incêndio diante da guarda de 

material inflamável. 

19. Manter os ambientes internos do estabelecimento permanentemente ventilados, 

garantindo a renovação de ar, de modo a proporcionar a remoção de agentes 

contaminantes desses locais. 

 

20. Para o uso das copas as seguintes diretrizes devem ser tomadas: i) O acesso deve 

ser limitado ao uso por no máximo duas pessoas, quando pode se garantir o 

espaço de 1,50m entre estas; ii) Não poderá ser de uso coletivo pratos, copos, 

xícaras, colheres, garfos, entre outros; iii) Deverá ser realizada a limpeza do 

refrigerador pelo menos 2 vezes ao dia; iv) Deverá ser realizada a limpeza da copa 

com os sanitizantes adequados pelo menos 4 vezes ao dia. 

21. Atender, entre outros, às especificações técnicas da Associação Brasileira de 
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Normas Técnicas (ABNT - NBR 16401), da ANVISA (Resolução Nº 09, de 16 de 

janeiro de 2003) e do Ministério da Saúde (Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 

1998) quanto filtragem e a renovação do ar para ambientes climatizados 

artificialmente por equipamentos de ar condicionado, de modo a proporcionar a 

remoção de agentes contaminantes do interior do estabelecimento. 

22. Deverá ser obrigatória a higienização dos sapatos ao ingressar nas dependências 

das agências. Para tanto, serão disponibilizados tapetes sanitizantes: de limpeza, 

higienização e secagem e/ou fornecimento de propés. 
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