PROTOCOLO SETORIAL
REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA
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Considerando a reabertura das atividades do
segmento Rede Assistencial Pública e Privada
(Consultórios, Clínicas, Laboratórios e Hospitais),
reunimos importantes informações sobre os
procedimentos mínimos a serem adotados na
retomada das atividades, sem prejuízo eventuais
orientações suplementares que venham a ser
estabelecidas pelas autoridades sanitárias, a fim de
garantir aos profissionais, colaboradores e clientes
um ambiente seguro para voltar à rotina dos
cuidados e bem estar e evitar o contágio por
coronavírus.
2

PARA AS EMPRESAS*
* PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS RESPONSÁVEIS PELO ESTABELECIMENTO

Para as empresas
u

Atenção aos decretos estaduais e municipais; as regras previstas nas instituições
reguladoras oficiais (OMS, Anvisa, ABNT, entre outros); as Portarias da Secretaria de
Saúde Estadual para atividades específicas; os atos das autoridades municipais
competentes;

u

Orientar e treinar profissionais de saúde e colaboradores quanto às regras e
protocolos;

u

Se possível, definir escala de trabalho para evitar aglomerações;

u

Garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre profissionais de saúde,
colaboradores, pacientes e acompanhantes; instituindo barreira física de proteção
entre pacientes e atendentes, e quando não for possível demarcar no chão o
espaçamento;

u

Fornecer EPIS para todos os profissionais e colaboradores de acordo com o setor de
atuação, grau de complexidade e atividade desenvolvida na unidade;

Para as empresas
u

Fornecer máscaras faciais, mesmo que artesanais, para todos os trabalhadores e
colaboradores, conforme decreto estadual nº 48.969, desde que as atividades
desenvolvidas não demandem a utilização de EPI específico;

u

Providenciar termômetro para verificar a temperatura corporal dos profissionais e
realizar diariamente o acompanhamento da sintomatologia dos todos os
trabalhadores e colaboradores;

u

Apenas permitir a entrada no consultório/clínica/hospital de pessoas utilizando
máscara, sejam pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e colaboradores;

u

Fornecer máscara cirúrgica para pacientes suspeitos ou confirmados com o covid-19
e em profissionais que lidem com o atendimento desses casos;

u

Nos procedimentos eletivos, atender apenas pacientes com hora marcada para
evitar filas e esperas, deixando um intervalo suficiente para desinfecção dos locais
e materiais utilizados, entre um atendimento e outro;

Para as empresas
u

Orientar que os pacientes, sempre que possível, evitem levar acompanhantes;

u

Disponibilizar, para uso dos pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e
colaboradores, local para lavagem frequente das mãos, provido de sabonete líquido
e toalhas de papel descartável ou disponibilizar álcool 70%álcool 70% para limpeza
das mãos, em pontos estratégicos e de fácil acesso, para clientes e colaboradores;

u

Organize uma área de chegada para profissionais, colaboradores e pacientes, com
tapete umidificado com hipoclorito de sódio na entrada do estabelecimento,
orientando para limpeza dos pés;

u

Antes de iniciar as atividades diárias e entre atendimentos deve-se realizar a
limpeza e desinfecção química de todas as máquinas, equipamentos, utensílios,
superfícies e objetos de contato do paciente, profissionais e colaboradores,
respeitando o tipo de material e os procedimentos específicos para higienização e
esterilização;

Para as empresas
u

Dar preferência à ventilação natural, com portas e janelas abertas e, no caso de ser
imprescindível a ventilação artificial, como o uso de ar condicionado, investir na
limpeza frequente dos filtros;

u

Retirar tapetes, objetos de decoração e itens fáceis de tocar (revistas, tablets,
catálogos), mantendo uma decoração mais minimalista para facilitar o processo de
higienização e evitar contatos desnecessários;

u

Reorganize os móveis da recepção de maneira a não deixar pacientes em espera
frente a frente, ou aumente a distância entre as acomodações (sofás e cadeiras);

u

Instale, se for possível, barreira de vidros ou acrílico nos caixas ou áreas de
atendimento para ampliar ainda mais a distância e diminuir o contato entre
atendente e cliente;

u

Não disponibilizar garrafas de chá, café ou assemelhados para uso compartilhado;

u

Dispor de comunicados que instruam os clientes e colaboradores sobre as normas de
proteção que estão em vigência no ambiente;

Para as empresas
u

Distribuir lixeiras, providas de tampa e pedal, nunca com acionamento manual, em
todos os setores para evitar o transporte do lixo possivelmente contaminado pelo
estabelecimento e realizar sua higienização diariamente;

u

O recolhimento do material de descarte deve ser feito com frequência maior que o
normal; devendo atentar mais rigorosamente quanto ao descarte adequado de
materiais e equipamentos contaminados;

u

Nos banheiros e lavatórios, coloque cartazes com instruções sobre a lavagem
correta das mãos e sobre o uso do álcool em gel;

u

É importante que os banheiros e lavatórios, dependendo do tamanho e disposição do
ambiente, tenham limitações de usuários, além de que devem ter alta frequência
de higienização para evitar contaminação;

u

Esclarecer para todos os trabalhadores e colaboradores os protocolos a serem
seguidos em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19;

PARA OS COLABORADORES

Para os colaboradores
u

Como a maioria dos trabalhadores de saúde atuam no atendimento direto de
pacientes é necessário redobrar os cuidados com segurança e saúde relativas ao
ambiente de trabalho;

u

Verifique se seus locais de trabalho estão limpos e higienizados. Superfícies (mesas
e bancadas) e objetos (telefones, teclados) precisam ser limpos com desinfetante
regularmente;

u

Mantenha mesas e bancadas o mais livre possível, deixando sobre elas apenas
instrumentos e produtos usados durante o atendimento;

u

Lavar as mãos sempre que possível e entre um atendimento e outro; lembre-se que
o uso de luvas não substitui a lavagem e higienização das mãos;

u

A higienização das mãos devem ocorrer antes e após o contato com cada paciente
ou entre diferentes procedimentos realizados no mesmo paciente, após o uso de
luvas ou de outros EPIs, antes do preparo de materiais ou equipamentos e ao
manuseá-los;

Para os colaboradores
u

Todas as peças de mão e instrumentais que forem utilizados no atendimento devem
passar pelo processo de limpeza e esterilização logo após o uso;

u

Evite a utilização de anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios, colares e
outros acessórios e, preferencialmente, faça uso de cabelo preso ou touca
descartável e mantenha as unhas cortadas;

u

Oriente higienização dos celulares e que evitem ao máximo o uso durante a
permanência no estabelecimento.

u

Evitar consumir alimentos no local de trabalho, mas quando consumirem, que
mantenham distância de outros colaboradores e higienizem o local de consumo e os
utensílios usados imediatamente após a refeição;

u

Mantenha distância segura dos outros trabalhadores e colaboradores, considerando
as orientações do Ministério da Saúde e as características do ambiente de trabalho;

Para os colaboradores
u

Utilizar EPI adequado, acordo com o setor de atuação, grau de complexidade e
atividade desenvolvida de durante o trabalho, realizando a troca sempre necessário
e de acordo com os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes;

u

Exija o uso de máscara por todos, de preferência, cirúrgicas com tripla proteção
trocadas a cada turno de trabalho.

u

Caso haja grande dificuldade em conseguir as máscaras cirúrgicas, as máscara de
pano podem ser utilizadas como alternativa, devendo ser trocadas a cada 2h ou, se
estiver úmida, antes desse período;

u

Sempre que possível, os profissionais devem evitar que a roupa e o calçado usados
no caminho casa/trabalho/casa sejam os mesmos usados durante o atendimento;

u

Informar para a empresa em caso de suspeita ou contaminação pelo vírus e
permanecer em isolamento;

PARA OS CLIENTES

Para os clientes
u

Respeitar as normas de proteção vigentes no estabelecimento;

u

Permanecer em isolamento em caso de suspeita ou confirmação de contaminação
pelo vírus;

u

Utilizar máscara ao adentrar os estabelecimentos;

u

Realizar higienização das mãos e sapatos ao adentrar os estabelecimentos;

u

Higienizar frequentemente o celular e evitar ao máximo a sua utilização durante a
permanência no estabelecimento;

u

Se atentar para o distanciamento necessário dentro dos estabelecimentos.
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Para conferir mais informações, acesse:
https://www.taquaritingadonorte.pe.gov.br/
https://www.facebook.com/imprensataqdonorte
@imprensa_oficial
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Realização:

Apoio:
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