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I. APRESENTAÇÃO
No contexto da pandemia de COVID-19, provocada pelo novo coronavírus, foram adotadas medidas
de prevenção, cautela e redução de riscos de transmissão da COVID-19, preservando a oferta
regular e essencial dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Primando pela retomada dos Serviços de forma segura para usuários/as e trabalhadores/as do
SUAS e a partir de medidas de prevenção e controle da disseminação do novo Coronavírus, a
Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos – SMASDH, a
partir das orientações e recomendações do Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus – COVID-19, por meio do Departamento de Vigilância em
Saúde, apresenta as diretrizes para o retorno às atividades coletivas presenciais laborais e sociais de
forma gradual, consciente e responsável.
Este documento foi validado pelo DEVISA e prioriza orientação aos Serviços da Proteção Social
Básica e Especial de Média Complexidade. Para os Serviços de Alta Complexidade (Idosos, Crianças
e Adolescentes e População em Situação de Rua) já existem normativas específicas, conforme
referenciais abaixo:
• Orientação para idosos e pessoas com risco de agravamento
• Orientação para instituição de longa permanência para idosos e outros alojamentos
coletivos – Coronavírus – Campinas
Cabe destacar que os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 06 a 14 anos
devem executar as atividades por no mínimo duas horas diárias.
O conteúdo deste documento possui caráter orientativo e é composto por diretrizes que têm como
objetivo de indicar as medidas de controle e prevenção para a rede socioassistencial, na retomada
das atividades coletivas de forma presencial, a partir dos seguintes referenciais:
• O Protocolo Sanitário Intersetorial Transversal do PLANO SÃO PAULO, apresentado pelo
governo do estado
• Legislação municipal vigente
• Orientações e protocolos das autoridades sanitárias municipais com respaldo legal no
Código Sanitário Estadual - Decreto 12.342/78 capitulado nos livros IV e V
• Compromisso PMC – Manual do Gestor
• Caderno 1: Intersetorial e de Ambientes
• Caderno 6: Educação
• Diretrizes para ações de prevenção e controle frente aos casos suspeitos de Covid-19 em
alunos
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Observação: As medidas de controle para prevenção da infecção pelo novo coronavírus e
Protocolos Sanitários do Município de Campinas podem ser encontradas no site da prefeitura.
Acesse: www.covid-19.campinas.sp.gov.br
A tomada de decisão dos gestores, em todos os níveis da gestão, para as ações e orientação nos
serviços públicos de administração direta e indireta devem se pautar somente nas fontes oficiais
das autoridades sanitárias do território nacional, estadual e municipal acerca das informações
atualizadas para o contexto macro e micro da pandemia. Potencializar o maior alcance da
comunicação das fontes oficiais da saúde e das autoridades sanitárias do município diminui o
impacto da desinformação (Fake News), que coloca em risco a saúde e segurança dos servidores e
da população.
As diretrizes contidas neste documento aplicam-se a todos os Serviços da Política de Assistência
Social, ofertados de forma direta ou indireta, em equipamentos públicos ou organizações da
sociedade civil, devendo ser adotadas no cotidiano de cada serviço.
Em conformidade com a Nota Técnica da SMASDH nº 01/2021, os Serviços foram orientados a
elaborar os seus Planos e protocolos de retomada das atividades presenciais, em especial as
coletivas, prevendo ações de mitigação, ou seja, planejar o que devem fazer para minimizar os
impactos sofridos nos serviços, em decorrência da pandemia. Para tanto, deve-se considerar as
especificidades do referido serviço e os devidos cuidados e providências para prevenção,
monitoramento e controle da disseminação da COVID-19, respeitando as características regionais,
as situações epidemiológicas locais, protocolos sanitários municipais e infraestrutura do Serviço,
cabendo ao gestor buscar permanente atualização sobre os números da pandemia, riscos,
mudanças de normas e protocolos e medidas indicadas.
É recomendado aos gestores elaborar com as respectivas equipes um plano de ação para o seu
local de trabalho considerando as especificidades, visando a implementação das medidas
preventivas, com a identificação dos usuários e adequações necessárias ao funcionamento e a
retomada do atendimento durante o período da pandemia da COVID-19, sendo necessário realizar:
1. Mapeamento no território dos usuários do serviço em situação de vulnerabilidade e risco
social mais afetados pela pandemia: considerando, inclusive, aqueles que integram grupos de risco
à infecção pelo novo Coronavírus e aqueles mais impactados pela pandemia, pelos riscos e pelas
medidas sanitárias de prevenção e controle - como distanciamento social, isolamento domiciliar
para a retomada planejada e gradativa das atividades coletivas e/ou em grupos e do convívio social.
Este mapeamento contribuirá para a identificação/diagnóstico, nos diferentes cenários
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epidemiológicos, de públicos prioritários e de demandas para sua proteção no âmbito do SUAS
(Sistema Único de Assistência Social);
Neste sentido, recomendamos:
 Considerar o público prioritário do SCFV para retomada do atendimento presencial,
 Evitar inserir nos grupos presenciais (poderão ser atendidos em horário diferenciado,
visita domiciliar ou atendimento remoto) os usuários pertencentes ao grupo de risco
e/ou que convivem com pessoas do grupo de risco para contaminação da COVID-19.
2. Planejamento de Ações com base no diagnóstico realizado, definindo-se as ações para a
retomada gradativa da totalidade das ações dos serviços, respeitando o limite máximo em cada fase
(mas com proteção e apoio às populações em situação de maior vulnerabilidade e risco social no
contexto da pandemia – sobretudo aquelas que integrem os grupos de risco à infecção pelo novo
Coronavírus).
Os protocolos sanitários apresentados neste documento contêm orientações que visam preservar a
segurança e a saúde da comunidade, usuários e profissionais dos equipamentos, sob uma ótica
mais consciente e responsável, dado o contexto da pandemia da COVID-19.
Cabe destacar que a obrigatoriedade da Declaração de Estabelecimento Responsável para a
permissão de funcionamento permanece, e curso pode ser realizado pelo site: https://covid19.campinas.sp.gov.br/. Orientação no Capítulo XI.
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II. COMPROMISSO DO GESTOR EM SUAS UNIDADES DE
REFERÊNCIA
 Adotar medidas preventivas para reorganização dos espaços e organização da retomada das
atividades coletivas presenciais, elaborando documento próprio, que deverá ser divulgado e
discutido com os trabalhadores e com os usuários do serviço.
 Desenvolver um “Plano de Retomada” considerando as especificidades, estrutura física,
contingente de usuários, trabalhadores diretos e terceirizados contemplando estratégias de
adequação para o cumprimento dos protocolos sanitários. O Plano de Retomada deve estar
à disposição para consulta de trabalhadores, usuários, pais ou responsáveis.
 Realizar ações permanentes de sensibilização dos trabalhadores, usuários, pais ou
responsáveis sobre as medidas de prevenção e proteção contra a COVID-19 no ambiente do
Serviço e sobre as novas regras de funcionamento da unidade visando o cumprimento dos
protocolos sanitários.
 Orientar os trabalhadores e usuários quanto à auto-observação e autocuidado, para que se
possa identificar precocemente, sinais de Síndrome Gripal (potenciais sintomas da COVID19) e orientar quando procurar um serviço de saúde ou ligar no 160 (inclusive
colaboradores das empresas terceirizadas).
 Incorporar na rotina dos trabalhos medidas para identificar de forma precoce os casos
suspeitos de COVID-19 visando promover a prevenção da disseminação no local de trabalho.
 Comunicar e esclarecer aos trabalhadores e munícipes sobre as novas rotinas e processos
de trabalho para o conhecimento e manutenção das ações e medidas preventivas incluindo
procedimentos de higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e
boas práticas a serem seguidas.

III. DIRETRIZES TRANSVERSAIS
1. Distanciamento Social
2. Higiene Pessoal
3. Limpeza e higienização de ambientes, superfície e objetos
4. Comunicação
5. Monitoramento das condições de saúde
Estas diretrizes transversais se aplicam a todos os setores, incluindo seus gestores,
trabalhadores e usuários.
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1. DISTANCIAMENTO SOCIAL
DIRETRIZES
Distância segura – Manter a distância mínima entre pessoas de 1,5 metro em todos os ambientes,
internos e externos, ressalvadas as exceções em razão da especificidade da atividade ou para pessoas
que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, idosos e pessoas com deficiência.
Distanciamento de pessoas que convivam entre si – Quando tratando de familiares e habitantes de uma
mesma residência, a distância mínima entre eles não será aplicável. Todavia, eles deverão respeitar a
distância mínima de segurança em relação aos demais presentes.
Distanciamento – Restringir aglomerações em espaços comuns, demarcar áreas que não deverão ser
utilizadas, indicar visualmente a limitação máxima de pessoas nos ambientes e garantir o
distanciamento mínimo entre os trabalhadores e usuários por meio da reorganização de mesas e
cadeiras, se necessário, demarcando lugares que precisarão ficar vazios.
Distanciamento em filas – Sinalizar preferencialmente no chão ou em local visível, a posição em que as
pessoas devem aguardar na fila, respeitando o distanciamento mínimo.
Ambientes abertos e arejados – Manter os ambientes abertos e arejados, manter abertas as janelas das
salas em uso durante o período de funcionamento da unidade.
Manter portas abertas – Manter as portas e janelas abertas, evitando o toque nas maçanetas e
fechaduras.
Mapear no território possíveis espaços públicos e/ou privados que possibilitem a descentralização e/ou
melhores condições de prevenção de aglomerações, com vistas ao atendimento presencial com
condições seguras para usuários/as e trabalhadores/as;
Barreiras físicas ou uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) na impossibilidade de manter o
distanciamento mínimo – Utilizar barreiras físicas ou EPI específico de proteção entre pessoas, no
formato de divisórias transparentes ou protetores faciais, sempre que a distância mínima entre pessoas
não puder ser mantida. As divisórias transparentes devem ser utilizadas em áreas de atendimento,
postos de trabalho que recebem ou monitoram pessoas; elas servem para maior proteção dos
trabalhadores, não deve ser usado para reduzir o distanciamento interpessoal e a aglomeração nos
ambientes de trabalho.
Demarcação – demarcar o piso dos espaços físicos, indicando o distanciamento mínimo, de forma a
facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento social, especialmente nos ambientes coletivos
ou que exista a necessidade de filas;
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2. HIGIENE PESSOAL
DIRETRIZES
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – Providenciar e exigir o uso e/ou disponibilizar os EPIs
necessários aos trabalhadores considerando o ambiente e o risco envolvido em cada tipo de atividade,
além daqueles de uso obrigatório, como máscaras, principalmente para atividades de limpeza, retirada
e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimentos, aferição de temperatura e outros cuidados.
Recomenda-se seguir o estabelecido no PROTOCOLO DA EDUCAÇÃO – ANEXO 6: Orientações para a
proteção dos TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO – EPI. Link de Acesso: < https://covid19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/27 >
Proteção pessoal – Exigir o uso de máscaras em todos os ambientes de trabalho por trabalhadores e
usuários, bem como incentivar o uso delas no trajeto para o Serviço, seja em transporte coletivo ou
individual, e em lugares públicos e de convívio familiar e social.
Troca de máscaras – É recomendada a troca de máscaras a cada 3 (três) horas, coincidindo
preferencialmente com os intervalos das refeições (momento em que se retira a máscara).
Adicionalmente, recomenda-se a troca das máscaras sempre que estiverem sujas ou molhadas.
Descarte de máscara – Indicar a trabalhadores e usuários os locais específicos para descarte de
máscaras, bem como divulgar instruções de como colocá-las e retirá-las com segurança, caso sejam
descartáveis. As máscaras de proteção (de tecido) devem ser guardadas em embalagem fechada para
ser lavada no domicílio, o descarte deverá ser realizado após 30 lavagens.
Protetor facial – Os óculos de segurança ou protetores faciais são recomendados nos casos em que a
pessoa atendida não possa usar máscara e/ou não seja possível respeitar o distanciamento interpessoal
de 1,5 metro.
O equipamento deve ser de uso individual e a sua limpeza deve ser feita após o período de trabalho ou
se o trabalhador observar sujidade aparente.
Avental – O avental deve ser utilizado mediante o risco de entrar em contato com sangue ou fluidos
corporais (saliva, urina, fezes, sangue), além das situações que os profissionais realizem a troca de
fraldas, banho e em caso de auxílio em algum ferimento do usuário.
Luvas – A Luva deve ser utilizada na troca de fraldas, banho e em caso de auxílio em algum ferimento do
usuário. Calce-as imediatamente antes do contato e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos
com água e sabão líquido.
EPIs reutilizáveis – Recolher e efetuar a desinfecção dos EPIs, tais como aventais, protetores faciais,
luvas, e protetores auriculares, ou disponibilizar local adequado para que o trabalhador o faça
diariamente.
Contato físico – Orientar os trabalhadores e usuários para que evitem tocar os próprios olhos, boca e
nariz e não tenham contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão.
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Higiene respiratória – Orientar trabalhadores e usuários para que sigam a etiqueta respiratória (cobrir
boca e nariz ao tossir e espirrar preferencialmente com lenços descartáveis, jogá-los fora
imediatamente), higienizar as mãos na sequência, e troque a máscara.
Etiqueta da tosse – Orientar e estimular os/as usuários/as e trabalhadores/as à aplicação da “etiqueta
da tosse” (quando a tosse aparecer, vire-se de lado, com a cabeça baixa e coloque o antebraço junto à
boca. Se a tosse persistir, deixe o local. Procure beber água e espere a crise passar). Se a tosse for
persistente a pessoa não deverá estar em atividade presencial e deverá procurar avaliação de saúde.
Higienização das mãos – Lavar as mãos com água e sabão líquido e secar em papel toalha descartável 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 objetos
de trabalho compartilhados, e antes e após a colocação de máscara.
Disponibilização de álcool em gel 70% – Disponibilizar álcool em gel a 70% em todos os ambientes e
estações de trabalho, para uso de trabalhadores e usuários, bem como manter os dispositivos
abastecidos, com reposição sempre que necessário.
Disponibilização de sabonete líquido e toalhas descartáveis – Disponibilizar sabonete líquido e toalhas
descartáveis para uso interno e de uso do usuário, bem como manter os dispositivos abastecidos, com
reposição sempre que necessário. Não se recomenda o uso de sabão em barras para higienização das
mãos.
Compartilhamento de objetos – Orientar os trabalhadores e usuários para que não compartilhem
objetos pessoais, tais como fones de ouvido, celulares, canetas, copos, talheres e pratos, bem como
para que realizem a higienização adequada deles após o uso para os objetos de uso em comum.
Recomenda-se que os objetos fornecidos a usuários devem estar embalados individualmente.
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3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,
SUPERFÍCIES E OBJETOS
Recomenda-se seguir na íntegra o estabelecido no PROTOCOLO DA EDUCAÇÃO – ANEXO 5: Orientações para
A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO AMBIENTE. Link de Acesso: < https://covid-19.campinas.sp.gov.br/segmentosdocs/27 >
DIRETRIZES
Limpeza – Aperfeiçoar e 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.
Produtos de limpeza – Utilizar, exclusivamente, produtos de limpeza e higienização regularizados pela
ANVISA e ao fim que se destinam (NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA);
Higienização da lixeira e descarte do Lixo – Efetuar a higienização das lixeiras e o descarte do lixo
frequentemente, e separar o lixo com potencial de contaminação (EPI, luvas, máscaras etc.) e descartálo de forma que não ofereça riscos de contaminação, e em local isolado.
Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com segurança,
conforme disposto no Comunicado CVS-SAMA nº07, de 25/03/2020 e no ANEXO 5.
Higienização de ambientes infectados – Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolar os
ambientes em que a pessoa infectada transitou até a sua higienização completa.
Banheiros: Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento e, no
mínimo, a cada três horas, em conformidade com as orientações do ANEXO 5.
Higienização de superfícies – Higienizar, no mínimo, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum,
tais como maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores, bancos,
mesas, acessórios em instalações sanitárias, com álcool 70%, preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar;
Superfícies e objetos de contato frequente - Disponibilizar kits de limpeza aos trabalhadores e orientálos para a higienização das superfícies e objetos de contato frequente, tais como mesas, cadeiras,
teclados, mouses, telefones, materiais pedagógicos, dentre outros, antes e após o seu uso, e sempre
que necessário, em conformidade com as orientações do ANEXO 5
Higienização dos materiais, mesas e cadeiras – Higienizar todo material utilizado, as mesas, cadeiras e
demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso (troca de trabalhador e usuário).
Higienização de pisos – Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, ou no mesmo turno em
caso de atender mais de um grupo em mesmo turno, com soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim;
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4. COMUNICAÇÃO

DIRETRIZES
Disseminação de novos processos e treinamento preventivo – Definir novos processos e protocolos e
comunicar trabalhadores e usuários. Quando aplicável, com a realização de treinamentos e reuniões,
preferencialmente virtuais, sobre os processos de retorno ao trabalho e medidas e ações preventivas,
incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de higiene
pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas.
Treinamento – Promover treinamento permanente para os trabalhadores sobre as diretrizes, protocolos
e procedimentos para o desenvolvimento do trabalho, bem como sobre as medidas e ações preventivas.
Distribuição de cartazes e folders – Adotar o uso de material educativo para trabalhadores e munícipes,
como cartazes e folders impressos ou digitais.
Cartazes informativos – Imprimir e afixar cartazes com as principais medidas e recomendações em todos
os ambientes da unidade. Utilizar preferencialmente materiais passíveis de higienização (limpeza e
desinfecção) e evitar papéis fixados diretamente na parede.
Observação: A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio do Comitê Municipal de Enfrentamento da
Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus – COVID-19, providenciou 3 modelos de cartazes
com abordagem educativa para os ambientes de trabalho, os quais podem ser encontrados no
Compromisso PMC – MANUAL DO GESTOR – ANEXO 8, 9 e 10 ou acessados através do link <
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/32 > Cada serviço é responsável pela impressão
dos cartazes.
Comunicação e disseminação de informação - Disponibilizar a trabalhadores e usuários material
explicativo com orientações preventivas a serem adotadas nos ambientes de trabalho, público e de
convívio familiar e social em todos os canais de comunicação do Serviço.
Meios de comunicação – Priorizar, sempre que possível, a comunicação por canais digitais (telefone,
aplicativo ou online) visando evitar aglomeração e toque em superfície (Exemplos: papel e caneta).
Comunicação – Orientar os usuários a informar imediatamente ao Educador Social, ou Técnico de
Referência e/ou Coordenador da unidade, caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam
com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas para COVID-19.
Comunicação de casos confirmados e suspeitos – Comunicar a Vigilância em Saúde Regional de
referência para o Serviço a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados entre usuários e/ou
trabalhadores.
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5. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZES
Acompanhamento das recomendações atualizadas – Acompanhar rigorosamente as recomendações dos
órgãos competentes para implementação de novas medidas, produtos ou serviços de prevenção.
Monitoramento de casos – Orientar os trabalhadores a reportar a coordenação do Serviço na ocorrência
de sinais e sintomas de síndrome gripal, bem como buscar o serviço de saúde.
Isolamento – Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 (ou quadro compatível
com Síndromes Respiratórias gerais) no Serviço.
No caso de menores de idade, pais ou responsáveis devem ser comunicados para buscar o usuário, que
deverão aguardar em sala isolada e segura. Orientar a família a procurar o serviço de saúde.
Comunicação com os usuários e famílias – Ter um trabalhador de referência no serviço para, diante a
identificação de sintomas, ser referência na comunicação com a família e Serviço de Saúde.
Higiene pessoal – Orientar os trabalhadores a higienizar as mãos e substituir as máscaras ao final das
atividades de cada grupo, ou a cada 3 horas, ou se estiver suja ou úmida;
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IV. READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, EXTERNOS E
INTERNOS
Rotas de Circulação
Acesso ao serviço – Organizar ponto de descontaminação na entrada do Serviço para limpeza de bolsas e
pertences, verificação do uso de máscara, aferição da temperatura e higienização.
Sempre que possível, instalar estações de higienização das mãos na entrada e estimular a sua utilização.
Entrada e saída – Caso o Serviço dispuser de mais de um acesso, definir pontos exclusivos para entrada e
saída, evitando ou minimizando a ocorrência de aglomeração ou marcação de fluxos;

Demarcação de áreas de fluxo – Sempre que possível, demarcar áreas de fluxo de pessoas para evitar
aglomerações, minimizando o número de pessoas concomitantemente no mesmo ambiente e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
Redução da presença de terceiros - Restringir visitas e acesso de terceiros, salvo aquelas agendadas
previamente, priorizando a realização de encontros virtuais.
Serviços em terceiros - A realização de vistorias e serviços de manutenção devem ser realizados apenas
quando imprescindíveis. Os trabalhadores devem comunicar claramente as diretrizes a serem seguidas,
além de se adequarem aos protocolos sanitários e de segurança.
Comunicação – Produzir materiais de comunicação visual para os usuários na chegada ao Serviço, com
explicações de fácil entendimento sobre a prevenção da COVID-19 e sobre as medidas de prevenção no
serviço.
Dispor de frascos/totens/display de álcool gel 70% – Manter disponíveis preparações alcoólicas
antissépticas 70% (setenta por cento) em formato de gel, espuma ou spray, para higienização das mãos,
em todos os ambientes das unidades e em locais estratégicos e de fácil acesso, como entradas, saídas,
corredores, elevadores, entre outros;
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TRIAGEM
Aferição da temperatura – Implementar a prática de medir a temperatura corporal dos trabalhadores e
munícipes na entrada dos serviços. Caso a temperatura esteja acima de 37,8°C orientar o retorno para
casa e a procura por um serviço de saúde.
Caso a alteração de temperatura de crianças ou adolescentes seja detectado durante as atividades
diárias, eles deverão aguardar em local seguro e isolado até que pais ou responsáveis possam buscá-los.
OBS: Caso não seja possível utilizar medidores de temperatura sem contato, a higienização do
termômetro com álcool 70% deve ser realizada a cada uso.
Recomenda-se seguir na íntegra o estabelecido no:
Compromisso PMC – MANUAL DO GESTOR – ANEXO 11: Procedimento para uso do termômetro de
contato. < https://covid-19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/32 >
PROTOCOLO DA EDUCAÇÃO – ANEXO 1 e 2: Orientações para a aferição de temperatura com o uso
do TERMÔMETRO DIGITAL e TERMÔMETRO DE CONTATO. Link de Acesso: < https://covid19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/27 >
Avaliação diária – Recomenda-se a aplicação de questionário/check list diário sobre sinais e sintomas de
usuários e trabalhadores, com o objetivo de identificar precocemente os casos suspeitos de COVID-19 e
prevenir a disseminação no local de trabalho.
Sugere-se o uso do Formulário: Questionário Auto Declaratório para Avaliação Diária, disponível em <
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1403E.pdf > conforme estabelecido no
Compromisso PMC – MANUAL DO GESTOR.
Monitoramento das pessoas afastadas para isolamento – Entrar em contato com os usuários faltosos e/ou
seus responsáveis / familiares.

Recepção e área de espera
Limitação de pessoas – Limitar o número de pessoas na recepção e área de espera. Sempre que possível,
adotar sistema de agendamento de horário prévio, prevendo maiores janelas entre os usuários.
Distanciamento sentado – Manter distância mínima de 1,5 metro segura entre pessoas, alterando a
disposição dos móveis ou alternando assentos e demarcando lugares que devem ficar vazios.
Limpeza – Retirar da sala de espera todos os itens de entretenimento que podem ser manuseados pelos
usuários, como revistas, tablets ou catálogos de informações. Intensificar limpeza de áreas de alto toque
como maçanetas, corrimão e catracas
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Salas de atendimento
Restrições para atividades presenciais – Evitar atividades presenciais em áreas fechadas sem ventilação,
devendo ser realizados, sempre que possível, em ambientes ao ar livre ou bem arejados, quando
imprescindíveis.
Distanciamento – Reorganizar as salas de atendimento garantindo o distanciamento mínimo de 1,5
metro entre os trabalhadores, e entre os trabalhadores e usuários;
No caso de utilização de carteiras, tipo escolar, nas salas de atividades, os usuários devem ser
acomodados individualmente, respeitando o distanciamento mínimo recomendado de 1,5 metro;
Capacidade da sala - Respeitar o limite definido para capacidade máxima de pessoas em cada ambiente,
afixando cartazes informativos nos locais;
Demarcação – Demarcar o piso dos espaços físicos de forma a facilitar o cumprimento das medidas de
distanciamento social, especialmente nos ambientes coletivos;
Organização – Evitar o acúmulo de papéis, materiais diversos e equipamentos nas salas de atividades, no
chão e sobre armários e mesas, dificultando a limpeza e desinfecção e favorecendo a contaminação
cruzada.

Salas de reunião
Reunião, supervisão e capacitação – Sempre que possível, realizar as atividades de forma virtual, incluindo
reuniões, supervisão, capacitação e treinamentos. Quando for necessário realizar conversas com equipe
ou reunião presencial, garantir as condições de segurança no encontro.
Segurança em reuniões presenciais – Determinar um responsável por reunião para manipular os comandos
de salas de reuniões e afins, evitando o compartilhamento de objetos entre participantes. Manter
distanciamento entre os participantes de 1,5 metro.
Materiais de higiene - Garantir a disponibilização de materiais de higiene (água, sabão líquido e papel
toalha descartável e/ou álcool em gel 70%) na sala.
Limpeza - Higienizar as salas de reunião e objetos de comando, após cada utilização.
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Auditórios
Distanciamento sentado – Manter distância mínima de 1,5 metro segura entre pessoas, mudando a
disposição de mobiliário ou alternando assentos, demarcando lugares que precisarão ficar vazios, e
considerando não somente o distanciamento lateral, mas também o distanciamento entre pessoas em
diferentes fileiras.

Áreas Comuns
Áreas comuns – Planejar os horários de utilização de áreas comuns e de convivência, preservando o
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas, impedindo que mais de um grupo utilize o mesmo
espaço, evitando aglomeração e observando a disponibilização de acesso aos usuários apenas a objetos
que possam ser higienizados.

Estações de trabalho
Distanciamento no ambiente de trabalho – Reorganizar o ambiente de trabalho garantindo o
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os trabalhadores;
Mesas e Cadeiras – Alterar organização e disposição de mesas e cadeiras, respeitando o distância mínima
de 1,5 metro. Se necessário, demarcar lugares que precisarão ficar vazios.
Limpeza - Realizar a higienização completa das estações de trabalho diariamente, incluindo objetos
compartilhados (telefones, controles, entre outros).
Organização – Evitar o acúmulo de papéis, materiais diversos e equipamentos nas salas administrativas, no
chão e sobre armários e mesas, dificultando a limpeza e desinfecção e favorecendo a contaminação
cruzada.
Salas – Limitar o uso de salas dos trabalhadores, de reuniões e de apoio, garantindo grupos pequenos e
respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.
Redução do trânsito desnecessário de trabalhadores – Sempre que possível, evitar a circulação de
funcionários nas áreas de execução das atividades sem necessidade e fora de seus ambientes específicos
de trabalho, respeitando o distanciamento mínimo e reduzindo as chances de contágio.
Espaços comuns – Organizar regras para o uso de refeitório, área para preparação de alimentos, área de
café e espaço de convívio para evitar aglomerações, respeitando a capacidade máxima e o distanciamento
preconizado.
Refeições – Evitar, sempre que possível, que as refeições da equipe interna sejam feitas em
estabelecimentos de terceiros externos. Organizar um ambiente para a equipe realizar as refeições,
garantindo o distanciamento de 1,5 metro entre os trabalhadores.

16

Equipamentos, mobiliário e objetos
Ventilador e Ar condicionado – Não usar ventilador e ar condicionado. Caso o ar-condicionado seja a
única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção e
limpezas semanais do sistema de ar condicionado por meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação
e Controle).
Se o ventilador for a única alternativa para ventilação nos ambientes administrativos, este deve estar fixo
para janelas e / ou portas e manter estes últimos abertos. Assim, a frequência de limpeza das pás e telas
dos ventiladores deverá ser semanal.
Remoção de mobílias não utilizadas – Sempre que possível, remover as mobílias e os equipamentos não
utilizados de forma a evitar o uso e compartilhamento desnecessários dos mesmos.
Retirada de tapetes, carpetes e cortinas – Retirar ou evitar o uso de tapetes, carpetes e cortinas,
facilitando o processo de higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e higienização
deles.
Lixeiras – Disponibilizar preferencialmente lixeira com tampa, com dispositivo que permita a abertura e o
fechamento sem uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento automático).
Materiais compartilhados – Fica proibido compartilhar utensílios de uso pessoal/equipamentos como
canetas, cadernos, livros, telefone celular entre outros.
Materiais – Os materiais pedagógicos e de escritório que não permitirem a higienização frequente não
devem ser utilizados e devem permanecer guardados em recipiente fechado e local seguro.
Higienização de objetos – Realizar a higienização de todo objeto disposto sobre a mesa e material
utilizado pelos usuários a cada ciclo de uso (troca de funcionário e usuário).
Recomenda-se seguir na íntegra o estabelecido no PROTOCOLO DA EDUCAÇÃO – ANEXO 3: Orientações
para a LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE OBJETOS. Link de Acesso: < https://covid19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/27 >
Cadeiras – Utilizar preferencialmente cadeiras de materiais passíveis de higienização (limpeza e
desinfecção). Recomenda-se encapar as cadeiras de tecido com materiais passiveis de higienização.
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Transporte
Redução de lotação de veículos – Garantir uma distância mínima segura entre os passageiros, deixando
sempre pelo menos um assento vazio entre dois ocupantes.
Limpeza dos veículos – Intensificar higienização de bancos, superfícies e outros locais onde possa haver
contato com as mãos, mantendo ainda recipientes com álcool em gel 70% para que os trabalhadores e
usuários possam realizar a higiene das mãos e antebraços.
Contato – Orientar todos os passageiros para:
̶ Evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos veículos;
̶ Não consumir alimentos dentro do transporte;
̶ Evitar deixar bolsas e mochilas em contato com o chão, bancos ou outras superfícies;
̶ Permanecer no mesmo assento durante o trajeto. Não trocar de lugar;
̶ Manter uso de máscara durante todo o trajeto;
̶ Evitar conversar durante o trajeto.
Ventilação – Sempre que possível, manter abertas as janelas dos veículos a fim de garantir uma boa
ventilação, mesmo para os veículos equipados com sistema de arcondicionado.
Se o uso do ar-condicionado for imprescindível, ativar o sistema que promove troca de ar com o ambiente
externo. É proibido o modo recirculação de ar. É obrigatório a limpeza do sistema de filtragem e as
manutenções e higienização de todo o sistema periodicamente.
Recomenda-se seguir o estabelecido no PROTOCOLO DA EDUCAÇÃO – ANEXO 4: Orientações para os
serviços de TRANSPORTE ESCOLAR. Link de Acesso: < https://covid-19.campinas.sp.gov.br/segmentosdocs/27 >
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V. DIRETRIZES SOCIOEDUCATIVAS
DIRETRIZES SOCIOEDUCATIVAS
Planejamento – Planejar, antecipadamente, as atividades a serem desenvolvidas com os grupos
presenciais e virtuais;
Canais digitais – Priorizar e estimular o atendimento por canais digitais.
Comunicação – Comunicar usuários, famílias, pais e responsáveis sobre o calendário de retorno e as
medidas de segurança necessárias à prevenção da COVID-19.
Segurança para grupos de risco no atendimento – Priorizar e estimular o atendimento as pessoas do
grupo de risco por canais digitais (remotos). Se necessário realizar o atendimento presencial, sempre que
possível, definir horários diferenciados.
Organização dos usuários – Separar os usuários em grupos ou turmas fixos e não as misturar,
especialmente os usuários pertencentes ao grupo de risco;
Eventos – Estão proibidos, temporariamente, eventos presenciais como feiras, palestras, seminários,
festas, assembleias, competições, campeonatos esportivos e ou aquelas que possam sugerir
aglomeração.
Evitar atividades práticas que promovam a dispersão de partículas no ambiente; na imprescindibilidade
de sua execução os EPIs devem ser ajustados ao nível de proteção respiratória exigido.
Atividades em espaços abertos – Priorizar atividades que possam ser desenvolvidas ao ar livre, garantindo
grupos pequenos e respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.
Biblioteca: evitar a utilização de bibliotecas. Se for imprescindível o uso, podem ser abertas, desde que
seja respeitado o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e as seguintes regras:
a) Separar uma estante para recebimento de livro devolvido;
b) Receber o livro sempre com luvas;
c) Acomodar o livro recebido na estante separada para este fim;
d) Não colocar esse livro no acervo nos próximos 5 dias, como também não o liberar para
empréstimo;
e) Após o período de 6 dias, higienizar o livro com álcool 70% e papel toalha descartável;
f) Estimular a criação e uso de biblioteca virtual.
Laboratórios de informática – Evitar a realização de atividades em salas de informática:
̶ Caso não seja possível cumprir o distanciamento de 1,5 metro dentro de laboratórios, garantir
distância mínima de 1 metro e usar protetor facial (face shield) ou óculos de segurança em
conjunto com a máscara de proteção e outras medidas de prevenção da COVID-19.
̶ Equipamentos de uso nas aulas, como computadores, teclados, mouses devem ser higienizados a
cada uso e podem ser embalados com plástico filme, para facilitar a higienização.
̶ Preferencialmente, cada participante deve ter seus próprios fones e microfones. Não havendo, é
aconselhável não realizar atividades que demandem fone e ou microfone.
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Brinquedoteca:
̶ Brinquedos e demais objetos pedagógicos não laváveis, não devem ser utilizados e devem
permanecer guardados em recipiente fechado e local seguro.
̶ Pode-se fazer kits individuais para uso de cada criança, que deverá estar identificado com nome
do usuário e ser utilizado em superfície previamente higienizada.
̶ Não compartilhar brinquedos e demais objetos pedagógicos que não sejam desinfectados antes
do uso.
̶ Limpeza: brinquedos, jogos pedagógicos e materiais de apoio devem passar por processo
completo de limpeza e desinfecção ao final do período (ou antes do início das atividades de cada
turma) seguindo passos descritos no PROTOCOLO DA EDUCAÇÃO – ANEXO 3: Orientações para a
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE OBJETOS. Link de Acesso: < https://covid19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/27 >
Atividades Esportivas – Recomenda-se evitar a realização de atividades esportivas de contato direto tais
como, futebol, vôlei, judô, jiu-jitsu, dentre outros.
Atividades de movimento podem ser realizadas desde que com grupos menores de usuários,
preferencialmente ao ar livre, com a manutenção do distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.
Redução da circulação – Adotar medidas que diminuam a circulação dos usuários nos ambientes.
Materiais – Os materiais que não permitirem a higienização frequente devem ser inutilizados.
Comunicação e sensibilização – Envolver os usuários na elaboração de conteúdos relacionados ao
enfrentamento da COVID-19, nas ações e estratégias de comunicação.
− Incentivar e demonstrar a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e comportamentos
positivos de higiene.
− Orientar para a higienização frequente e completa das mãos, conforme indicações sanitárias do
Ministério da Saúde.
− Orientar quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os funcionários próprios,
terceirizados, usuários e eventuais visitas em todos os ambientes.
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VI. DIRETRIZES DE DISTRIBUIÇÃO E MANIPULAÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO
De acordo com as referências técnicas, as OSC executoras do SCFV para crianças e adolescentes de
06 a 14 anos devem ofertar alimentação. Nos SCFV Centro de Convivência Inclusivo e
Intergeracional e demais serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, a oferta de
lanches e/ou refeições não é uma obrigatoriedade.
Caso sejam ofertados lanches e/ou refeições para os usuários que participam das atividades dos
serviços é importante observar a qualidade e a procedência dos alimentos disponibilizados, a fim de
contribuir para a promoção da saúde e do bem-estar das pessoas que os consomem e devem ser
respeitados todas as orientações de armazenamento e manuseio.
Os serviços devem cumprir todas as exigências e recomendações feitas na capacitação em Boas
Práticas de Manipulação ofertado pelo CEASA e o estabelecido na CARTILHA PARA MANIPULAÇÃO
DE ALIMENTOS PARA PREVENÇÃO DE COVID-19 NAS ESCOLAS, disponível para acesso em <
https://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/servicos-publicos/alimentacaoescolar/cartilha_manipula%C3%A7%C3%A3o_covid.pdf >.

REFEITÓRIOS
Escalas de alimentação – Organizar intervalos, recreios e liberação para lanche ou almoço com o
revezamento de turmas em horários alternados para reduzir a quantidade de usuários em um mesmo
espaço. Respeitar a capacidade do refeitório e o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas para
evitar aglomerações.
Flexibilidade de horários de alimentação – Sempre que possível, estender o período de funcionamento,
com o objetivo de evitar aglomerações durante os horários de alimentação.
Disposição das mesas e cadeiras – Alterar a disposição das mesas e cadeiras, quando necessário, para
garantir o distanciamento mínimo, e reduzir o número de pessoas por mesa. Demarcar o
distanciamento entre as mesas e/ou cadeiras.
Distanciamento – Refeitórios devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e proibir
aglomeração nos balcões utilizando sinalização no piso.
Uso de máscaras – Na hora das refeições, as máscaras deverão ser acomodadas, preferencialmente, em
sacos plásticos ou de papel, individuais e transparentes; após a refeição utilizar uma máscara limpa.
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ALIMENTAÇÃO
Água – Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a água seja fornecida em
galões, purificadores ou filtros de água, cada um deve ter seu próprio copo e não o encostar no local de
saída da água. Os bebedouros de pressão de utilização comum devem ser removidos ou lacrados.
Manter disponível álcool em gel 70% ou preparações antissépticas de efeito similar ao lado do
bebedouro, com recomendação de higienização das mãos antes e após a retirada da água;
Lanches – Servir lanches acondicionados em embalagens individuais, protegidos de interação por
diversas pessoas e devidamente higienizados.
Disponibilização de pratos e refeições – Priorizar, sempre que possível, refeições empratadas ao invés do
autosserviço (self-service).
Caso não seja possível dispensar o self-service, disponibilizar uma pessoa para servir as porções,
devidamente paramentada (utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de manipulação dos alimentos),
evitando múltiplos toques em vasilhas, copos e talheres.
Cuidados durante as refeições – Proibir o compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como
alimentos.
Talheres – Sempre que possível, disponibilizar e utilizar talheres descartáveis ou devidamente
embalados, protegidos de interação por diversas pessoas e devidamente higienizados.

COZINHAS
Acesso - Reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas às áreas de produção e
manipulação de alimentos, incluindo fornecedores.
Distância segura – Dentro da cozinha, a distância mínima segura entre as pessoas pode ser reduzida
para um metro, desde que todos estejam fazendo uso de máscara e luvas.
Uso de máscaras – Exigir e monitorar o uso de máscaras, luvas e demais EPIs necessários para
funcionários responsáveis pelo preparo, manuseio e entrega dos alimentos e refeições.
Limpeza pessoal – Manter as unhas curtas e sem esmaltes e não usar adornos que possam acumular
sujeiras e microrganismos, como anéis, aliança, colares e relógio.
Entrega e recebimento de mercadorias - Realizar a entrega e o recebimento de mercadorias observando
o distanciamento mínimo entre o trabalhadores interno e a pessoa externa; e após o recebimento das
mercadorias, higienizar as mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, com álcool em gel 70%.
Embalagens – Retirar as embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realizar o descarte
adequado antes de armazenar os produtos.
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VII. DIRETRIZES PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE
FRENTE AOS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19
Recomenda-se seguir o preconizado nas Diretrizes para ações de prevenção e controle frente aos casos
suspeitos de COVID-19 em alunos, disponível em: < https://covid-19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/27
>

1. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19
Para fins de adoção de ações de vigilância, incluindo-se aquelas de prevenção e controle, será
utilizado como critério de definição de caso suspeito de COVID-19, o conjunto de sinais e sintomas
que compõe o critério de definição para síndrome gripal:
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais
e sintomas 1:
→ Febre (mesmo que referida)
→ Calafrios
→ Dor de garganta
→ Dor de cabeça
→ Tosse
→ Coriza
→ Distúrbios olfativos e/ou
→ Distúrbios gustativos.

No entanto, considerando-se possíveis apresentações oligossintomáticas (poucos sintomas) e
menos características, deverão ser considerados como possíveis manifestações clínicas iniciais ou
isoladas:
 EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico
específico.
 EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Devem-se considerar também critérios específicos
de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e
inapetência.
 Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia)
podem estar presentes.
Os casos deverão ser avaliados em consonância com as especificidades clínicas, imunológicas e
epidemiológicas da faixa etária em questão em relação a diagnósticos diferenciais específicos.
Pessoas com apenas um sintoma não devem frequentar os serviços socioassistenciais e devem
buscar avaliação de saúde para suspeitar/descartar COVID-19.

1

Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019.

Acesso em https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_coronavírus_6ago20_ajustes-finais-2.pdf
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2. ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE
PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID-19
DIRETRIZES
Monitoramento de casos – Realizar triagem (aferição de temperatura e aplicação de questionário / check
list diário sobre sinais e sintomas) de todos que circulem no Serviço (usuários e trabalhadores) com vistas
à identificação precoce de sintomas compatíveis com a COVID-19.
Isolamento – Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas gripais e
realizar as seguintes ações:
a) Se, criança ou adolescente, comunicar imediatamente aos pais ou responsáveis, mantendo-o em
área segura e afastada dos demais do grupo, sob supervisão de um responsável trabalhador/a da
instituição, respeitando às medidas de distanciamento e utilização de EPI’s, aguardando a
presença dos pais ou responsáveis para os devidos encaminhamentos;
b) Se, adulto, mantê-lo em área segura e afastada dos demais usuários/as, com acompanhamento de
um/a trabalhador/a da unidade, respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI’s
até a definição dos encaminhamentos;
c) Se, trabalhador/a, afastá-lo/a imediatamente de suas atividades laborais até diagnóstico.
Pessoas que são contatos próximos ou domiciliares de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19
também deverão comunicar a instituição e realizar isolamento domiciliar.
Área de isolamento – Disponibilizar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem sintomas
de síndrome gripal até que possam voltar para casa. Caso não seja possível, reservar um espaço
ventilado e que não tenha circulação de pessoas.
Caso tenha mais de uma pessoa sintomática, respeitar o distanciamento de 1,5m e mantê-los nesse
ambiente isolada e segura.
Limpeza da área de isolamento – Após a desocupação da sala, mantê-la arejada, com portas e janelas
abertas, sem ocupação por 2 horas, para possibilitar a dissipação da possível aerossolização. Após, o local
deve ser higienizado com álcool 70%.
Limpeza – Reforçar a limpeza dos objetos e das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da
área de isolamento;
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3. IDENTIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO
OU CONFIRMADO DE COVID-19
Casos suspeitos de COVID-19 devem ser precocemente identificados de modo a permitir a adoção
precoce e oportuna de ações apropriadas de prevenção e controle e, consequentemente,
minimizar os riscos de casos secundários e surtos.
Para tanto, devem ser reforçadas com os usuários, famílias, pais e responsáveis todas as possíveis
situações propícias para detecção e notificação, tais como:
 Frente à ocorrência de sinais e sintomas compatíveis com COVID-19 e/ou outro processo
infeccioso agudo, deverão:
o Procurar o Serviço de Saúde de referência;
o Não ir ao Serviço caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com
pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas para COVID-19.
o Comunicar o Serviço sobre o caso suspeito/confirmado de COVID-19.
 Aferir a temperatura corporal antes da ida para a instituição e ao retornar. Caso a
temperatura esteja acima de 37,8°C, não ir ao Serviço e avaliar a necessidade de procura por
um serviço de saúde.
 Em caso de contato domiciliar com suspeito ou confirmado de COVID-19, os demais
moradores, incluindo as crianças, devem ser afastados inicialmente por 7 dias, quando será
reavaliado o quadro clínico e epidemiológico do caso fonte.
o Se houver confirmação do caso fonte como COVID-19, manter afastamento total
por 14 dias (que é o tempo de incubação do SARS CoV-2).
o Se o caso for descartado para COVID-19, a pessoa que foi contato (assintomática)
pode voltar para as atividades presenciais, imediatamente.
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4. FLUXO DE INFORMAÇÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE
CASO SUSPEITO E/OU CONFIRMADO
Ao identificar sinais e sintomas compatíveis com COVID-19, o mais precocemente possível, manter
a pessoa sob afastamento social, incluindo-se das atividades presenciais e/ou laborais no Serviço e
seguir as seguintes ações:
1. Informar imediatamente (em até 24 horas após conhecimento do caso) o serviço de
Vigilância em Saúde Regional/VISA e/ou a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do
Serviço para orientações e encaminhamentos.
2. Enviar à Vigilância em Saúde de referência, o nome e o respectivo contato do caso suspeito
e, eventualmente, da pessoa responsável pela criança e/ou adolescente, bem como dos
trabalhadores e usuários que tiveram contato próximo com o caso suspeito ou confirmado
nas dependências do Serviço e, eventualmente, no domicílio.
Observação: O gestor ou pessoa designada deverá manter registro de fácil consulta
acerca de todos os servidores ou terceirizados através do Formulário: Informações
Pessoais e de Coabitantes, constante do Compromisso PMC – MANUAL DO GESTOR –
ANEXO 3, com o objetivo de prestar informações à vigilância sanitária em caso de
surto no local de trabalho com rapidez e agilidade.
Acesse: http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1404E.pdf
3. A partir da detecção de eventual caso suspeito/confirmado, intensificar as medidas de
prevenção e controle já previstas em protocolo e intensificar a triagem para detecção de
eventuais casos suspeitos adicionais entre usuários e/ou trabalhadores.
O profissional / serviço de saúde, das redes públicas ou privada, investigará o caso suspeito,
realizando uma avaliação clínica inicial e investigação laboratorial (idealmente testes para detecção
molecular por PCR), bem como notificará a VISA.
As pessoas com diagnóstico de COVID-19 ficarão em isolamento domiciliar por 10 dias, contados a
partir do início dos sintomas (que é o tempo de transmissão).

Afastamento social de contatos de caso suspeito ou confirmado de COVID-19
As pessoas que tiveram contato próximo com caso suspeito ou confirmado de COVID-19, sejam
usuários e/ou trabalhadores, devem seguir as orientações das equipes de saúde que estarão como
referência para as unidades e ser afastados conforme recomendações vigentes:
A. Familiares: deverão ser prontamente afastados com atestado sanitário.
B. Trabalhadores: deverão ser afastados após avaliação conjunta entre a instituição e a
Vigilância em Saúde Regional/VISA e/ou a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.
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Definição de Contato Próximo de casos confirmados de COVID-19:
̶ Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com caso
confirmado.
̶ Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por
exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e
que contenham secreções).
̶ Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais com distância inferior
a 1 metro.
̶ Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de atividades, sala de
reunião) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 1 metro.
̶ Um profissional ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 sem
Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do
EPI.
* Observação: O contato próximo com o caso confirmado deverá ter ocorrido entre 02 dias antes e
10 dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas do caso confirmado ou da data de coleta do
PCR para os casos assintomáticos com resultado do exame positivo.

Identificação de mais de 2 (dois) casos no Serviço
Se em um mesmo ambiente houver confirmação de infectados pelo COVID-19 do quantitativo de
02 (duas) ou mais pessoas em um intervalo de 14 dias, deverá ser avaliada a situação
individualmente em conjunto com as Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, para definição da
conduta a ser tomada e caso se faça necessário, as atividades serão suspensas até segunda ordem.
Quando ocorrem situações de surtos, é importante a rápida avaliação da situação local por
profissionais da vigilância em saúde, a fim de corrigir quebras de protocolos de prevenção, ou
identificação de pessoas doentes no local, a fim de mitigar ou interromper a cadeia de transmissão.
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cenário atual da pandemia, exige esforços de todos para ampliar a proteção e para as medidas de
cuidados integrais com a saúde do público mais vulnerável.
Nesse período foram adotadas várias medidas de prevenção e redução dos riscos de transmissão
do coronavírus, dentre ela a suspensão das atividades coletivas presenciais, mantendo-se a oferta
dos atendimentos presenciais emergenciais, priorizando-se as atividades por meio remotos,
permitindo com isso continuar a execução dos serviços prestados e principalmente o apoio as
famílias e usuários atendidos.
Com a possibilidade de transição de fase, considerando o Plano São Paulo e considerando as
orientações da Nota Técnica SMASDH nº 001/2021, que traz no item IV – Medidas para Retomada
das Atividades Coletivas Presenciais, orientamos que as OSC’s, adotem medidas para a elaboração
de documento, para o cumprimento das orientações, conforme destacado na NT:
“As Unidades Executoras de cada serviço deverão adotar medidas
preventivas para reorganização dos espaços e organização da retomada
das atividades coletivas presenciais, conforme indicado para cada fase
prevista no item III, elaborando documento próprio, que deverá ser
divulgado e discutido com os funcionários e com os usuários do serviço,
observando as recomendações (...)”,
propusemos presente protocolo com as orientações desta SMASDH para a retomada das atividades
coletivas suspensas, respeitado os limites de cada fase de acordo com os decretos municipais,
referente as metas pactuadas.
Agora é o momento de planejar ações de retomada das atividades presenciais coletivas nos serviços
socioassistenciais, recuperando os danos causados pela pandemia nos serviços, bem como no
cotidiano de trabalhadores e usuários, primando por uma retomada segura e a partir de medidas
de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus.
As diretrizes aqui contidas contêm informações para subsidiar o planejamento e adequações
necessárias aos serviços, respeitando-se suas especificidades, que devem ser seguidos de acordo
com o contexto e necessidades de cada serviço.
Por fim ressaltamos a necessidade de selar o compromisso com trabalhadores e usuários para
manterem obediência as recomendações de prevenção em suas vidas privadas, mesmo fora dos
serviços, pois somente com a união de todos é que poderemos proporcionar um retorno seguro.
O momento epidemiológico ainda é de transmissão sustentada da COVID-19 no município e até que
as taxas de cobertura vacinal da população alcancem níveis de proteção coletiva todas as medidas
de prevenção deverão ser mantidas rigorosamente, se necessário a atualização de informações será
amplamente divulgada pelos canais da PMC e informações oficiais transmitidas para a mídia.
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IX. LEGISLAÇÃO PERTINENTE:

• Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV).Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).
• Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre a quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do Coronavírus (COVID-19).
• Decreto Estadual nº 65.140, de 19 de agosto de 2020, que altera a redação do Decreto nº
65.061, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades
presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19, e dá outras providências;
• DECRETO Nº 21.114, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020. Altera o Decreto nº 20.782, de 21 de
março de 2020, que declara situação de calamidade pública, estabelece regime de
quarentena no Município de Campinas, e define outras medidas para o enfrentamento da
pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) e o Decreto nº 20.901, de 03 de junho de
2020, que dispõe sobre a implantação do Plano São Paulo no Município de Campinas e
define outras medidas para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19).
• DECRETO Nº 21.325 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021. Disciplina a retomada das atividades
escolares presenciais de educação básica nas unidades educacionais das instituições
públicas e privadas do Município de Campinas, na forma que especifica.
• Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela redação da lei nº 12.435, de 2011, que
dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.
• Decretos nº 20.774, de 28 de março de 2020 e nº 20.782, de 21 de março de 2020, que
respectivamente declaram estado de emergência e de calamidade pública, estabelecendo
regime quarentena no Município de Campinas, e definem outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19).
• Decreto Municipal nº 21.382, de 12 de março de 2021, que dispõe sobre a Fase Emergencial
do Plano São Paulo no Município de Campinas, suspende parcialmente os efeitos do
Decreto nº 20.901, de 03 de junho de 2020 e do Decreto nº 20.782, de 21 de março de
2020, altera e acresce dispositivo ao Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020.
• Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 06
de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, dentre as
quais se encontram a assistência social e o atendimento à população em estado de
vulnerabilidade.
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X. LINK DE ACESSO
As medidas de controle para prevenção da infecção pelo novo coronavírus e Protocolos Sanitários
do Município de Campinas podem ser encontradas no site da prefeitura.
Acesse: www.covid-19.campinas.sp.gov.br
Protocolo Sanitário Municipal INTERSETORIAL E DE AMBIENTES (caderno 1).
Link de acesso: https://covid-19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/31
PROTOCOLO DA EDUCAÇÃO – Link de Acesso: < https://covid-19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/27 >
CADERNO 6 – Educação completo: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA,
Educação Superior, Profissional e Complementar Não Regulada.
ANEXO 1: Orientações para a aferição de temperatura com o uso do TERMÔMETRO DIGITAL
ANEXO 2: Orientações para a aferição de temperatura com o uso do TERMÔMETRO DE CONTATO.
ANEXO 3: Orientações para a LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE OBJETOS.
ANEXO 4: Orientações para os serviços de TRANSPORTE ESCOLAR.
ANEXO 5: Orientações para A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO AMBIENTE.
ANEXO 6: Orientações para a proteção dos TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO – EPI
CARTILHA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREVENÇÃO DE COVID-19 NAS ESCOLAS
Link
de
acesso:
<
https://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/servicos-publicos/alimentacaoescolar/cartilha_manipula%C3%A7%C3%A3o_covid.pdf >.
Diretrizes para ações de prevenção e controle frente aos casos suspeitos de COVID-19 em alunos, disponível
em: < https://covid-19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/27 >
Compromisso PMC – MANUAL DO GESTOR
Link de acesso: < https://covid-19.campinas.sp.gov.br/segmentos-docs/32 >
ANEXO 8, 9 e 10: Modelos de cartazes com abordagem educativa para os ambientes de trabalho
ANEXO 11: Procedimento para uso do termômetro de contato.

Formulário: Informações Pessoais e de Coabitantes, constante do MANUAL DO GESTOR
Disponível em: http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1404E.pdf

Formulário: Questionário Auto Declaratório para Avaliação Diária, constante do MANUAL DO GESTOR
Disponível em: < http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1403E.pdf
Orientação para idosos e pessoas com risco de agravamento
Orientação para instituição de longa permanência para idosos e outros alojamentos coletivos – Coronavírus –
Campinas
Disponível em: < https://covid-19.campinas.sp.gov.br/recomendacoes-tecnicas >
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XI. CONTATO DAS VIGILÂNCIAS REGIONAIS
Horário Comercial
Visa Norte
Endereço: Rua Dr. José Pinto de Moura, 191 - Jardim Novo Botafogo - CEP 13070-210 – Campinas - SP
Telefone: (19) 3242-5870 / 3242-1452 / 3213-8112
E-mail: saude.visanorte@campinas.sp.gov.br
Visa Sul
Endereço: Avenida Artur Leite de Barros Júnior, 226 Jardim do Lago - CEP 13050-032 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3232-0591
E-mail: saude.visasul@campinas.sp.gov.br
Visa Leste
Endereço: Rua Carolina Florence, 836 - Vila Nova - CEP 13.073-225 - Campinas - SP
Telefone: PABX - (19) 3212-2755 / 3212-2414 / 3212-2431
E-mail: saude.visaleste@campinas.sp.gov.br
Visa Noroeste
Endereço: Rua Sumaré, 517 - Jardim Novo Campos Elíseos - CEP 13050-550 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3268-6255 / (19) 3267-1553
Fax: (19) 3268-6255 / (19) 3267-1553
E-mail: saude.visanoroeste@campinas.sp.gov.br

Visa Sudoeste
Endereço: Rua Rev. Prof. Herculano Gouveia Júnior, 106 – Jd. do Lago - CEP 13050-020 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3227-6613 / (19) 3267-7192 / (19) 3236-3637
E-mail: visasudoeste.ve@campinas.sp.gov.br
Fora do horário comercial e finais de semana

Plantão Vigilância
Telefone: (19) 99529-6722
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XII. DECLARAÇÃO DE ESTABELECIMENTO RESPONSÁVEL
A Declaração de Estabelecimento Responsável é obrigatória para o retorno das atividades e é
emitida após breve capacitação on-line e aceite do Termo de Compromisso com as medidas de
prevenção para o controle da pandemia de Covid-19 e proteção de funcionários e usuários.

Acesse: coronavírus.campinas.sp.gov.br

Dica: Precisa de cartazes de orientação para usuários e funcionários?
No site, você encontra algumas opções que podem ser úteis para você fazer o Download para
impressão.
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