


Até o momento, não há medicamentos e vacinas 
específicas que curem e impeçam a transmissão do 
coronavírus. Por esta razão, as seguintes medidas 
devem ser adotadas:

Distanciamento social 
e desmobilização 
gradativa, mantendo-
se o distanciamento de 
1,5m entre as pessoas e 
evitando- se aglomerações

Etiqueta respiratória (tapar 
o rosto com o braço ao 
tossir e/ou espirrar) e de 
higienização das mãos

Higienização adequada 
dos pisos e superfícies



O atendimento só pode 
ser realizado nos postos 
com barreira de acrílico

Comunicar a Corregedoria 
ou a SGP caso apresente 
sintomas como febre, tosse 
seca, falta de paladar ou 
dificuldade para respirar, 
além de ficar em isolamento 
e trabalho remoto por 14 dias

O acesso à Defensoria 
Pública  é limitado  para 
evitar aglomerações



Evite levar crianças  e 
acompanhantes para o 
atendimento presencial

Pessoas com mais de 
37,5º de temperatura, 
tosse ou sintomas de 
gripe não podem  
ingressar na Defensoria

O uso de máscaras  
 e álcool  em gel  
é obrigatório 

Não compartilhe 
objetos



PROTOCOLO
AO CHEGAR
AO TRABALHO

 • Só colocar para uso os objetos estritamente necessários, 
pois tudo é passível de contaminação. Guardar o que não for 
necessário;

 • Evite tocar superfícies e equipamentos antes de higienizar as 
mãos. (Lembre-se: você está vindo da rua);

 • Observe o protocolo de lavagem das mãos amplamente 
divulgado pela imprensa, utilizando água corrente, sabão 
líquido e papel toalha. Descarte o papel na lixeira própria; 

 • Quando for o caso, vista imediatamente o uniforme completo 
e coloque os equipamentos de segurança que não poderão 
ser, sob hipótese alguma, dispensados;

 



ESTABILIDADE 
DO VÍRUS NO AR 
E EM SUPERFÍCIES

NO AR
até

3 HORAS

PAPELÃO
até

24 HORAS

COBRE
até

4 HORAS

METAL
(inoxidável)

de
2 A 3 DiAS

PLÁSTICO
de

2 A 3 DiAS



PROTOCOLO
DURANTE
O TRABALHO

 • Sempre que possível, refazer o 
procedimento de lavagem das mãos. 
O uso do álcool em gel é alternativa à 
impossibilidade de lavagem das mãos;

 • Manter portas e janelas abertas sempre 
que possível para facilitar a circulação de ar;

 • Usar a máscara durante todo o tempo, observando que a 
mesma deve cobrir nariz e boca;

 • Evitar o acúmulo de materiais e objetos nas superfícies, 
facilitando a limpeza;

 • Evitar o contato físico, como aperto 
de mãos, abraços e beijos;

 • Realizar protocolo de limpeza de 
superfícies várias vezes  ao longo 
do dia, preferencialmente ao fim de 
cada atendimento.



RECOMENDAÇÕES PARA 
LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
DE SUPERFÍCIES

 • Evitar atividades que favoreçam o levantamento das 
partículas em suspensão, como o uso de aspiradores de pó, 
espanadores e varreduras secas; utilizar a varredura úmida, 
com mops ou rodo de limpeza;

 • Não realizar a varredura seca nas áreas internas dos 
órgãos, procedendo a limpeza com pano molhado e solução 
apropriada;

 • Para a limpeza de pisos, devem ser observadas as técnicas 
de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar. O uso de 
desinfetantes fica reservado apenas para as superfícies que 
contenham matéria orgânica. Todos os produtos sanitizantes 
utilizados devem ser devidamente registrados ou notificados 
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

 • As superfícies (mobiliários em geral, pisos, paredes e 
equipamentos, acrílicos, dentre outras) devem estar sempre 
limpas e secas, devendo ser renovado o protocolo ao término 
de cada atendimento;

 • Remover rapidamente matéria orgânica das superfícies;

 • Isolar áreas em reforma ou em construção, utilizando 
tapumes e plástico;



 • O profissional de limpeza sempre deverá certificar-se de que 
os produtos de higiene, como sabonete, papel toalha e outros, 
são suficientes para atender às necessidades do setor;

 • O sucesso das atividades de limpeza e desinfecção depende 
da limpeza também dos panos, baldes, rodos e vassouras, 
bem como de todos os equipamentos de trabalho, o que 
deverá ser procedido pelo auxiliar de serviços gerais;

 • Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término 
da jornada de trabalho;

 • Sempre sinalizar os locais de limpeza, deixando um lado livre 
para o trânsito de pessoal, enquanto se procede à limpeza do 
outro lado;

 • Maior atenção às bancadas, balcões, maçanetas, 
interruptores, paredes do banheiro e anteparos de acrílico 
afixados nas mesas de atendimento;

 • Realização do descarte apropriado do lixo, devendo o lixo 
contaminado (papel toalha, banheiro e copa) ser mantido 
separado e depositado na lixeira própria ;

 • Utilizar solução de hipoclorito de sódio com concentração 
0,1% a 0,5%, atentando para as seguintes orientações:

a) Recomendação para diluição: geralmente a concentração 
de hipoclorito de sódio na água sanitária que é comercializada 
livremente é de 2% a 2,5%. Para esta concentração, deve-se 
diluir um copo de água sanitária para três copos de água 
filtrada. É importante utilizar medidas iguais na diluição;

b) Recomendação de armazenamento: a solução já diluída 
deve ser armazenada em embalagens opacas que impeçam 
o contato com a luz do sol;



c) Recomendação para uso: procure utilizar a solução 
em borrifadores. Quando aplicadas na superfície, devem 
permanecer no mínimo 1 minuto. Manter o ambiente bem 
ventilado, devido ao cheiro forte da solução. Usar luvas de 
proteção ao utilizar a solução. Não utilizar desinfetantes 
ou outras soluções após hipoclorito, pois podem diminuir o 
potencial do cloro ativo.

d) Recomendação do que deve ser higienizado com a solução: 

> Superfícies com manuseio constante, chaves e cadeados, 
bolsas e malas, maçanetas e soleiras das portas, solado de 
calçados, capacetes e outras superfícies de motos e carros, 
superfícies como mesas e bancadas. Atenção: higienizar as 
mãos quando receber compras.

> Superfícies de tecido: aqui estão incluídos itens como sofás, 
carpetes, cortinas entre outros. A recomendação é que esses 
itens sejam limpos com água (quente se possível) e sabão 
ou desinfetante doméstico indicado para limpeza desse tipo 
material.

> Eletrônicos: deverão ser higienizados com solução alcoólica 
70%.

 



CUIDADOS
PESSOAIS

 • Proceder a frequente higienização das mãos;

 • Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, 
piercing, brincos) durante o período de trabalho;

 • Manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas e 
aparadas;

 • Os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos 
curtos e barba feita;

 • O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser 
apropriado para a atividade a ser exercida e não pode ser 
dispensado.
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