Informe nº2 sobre Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID-19
Orientações para profissionais de saúde da Firjan SESI
Recomendações para atendimento de casos suspeitos pela Saúde Ocupacional:
1) Informar ao trabalhador as medidas preventivas divulgadas pelo Ministério da Saúde,
orientando que os mesmos procedimentos devem ser adotados por membros da família e
demais contactantes:
•
•
•
•

Lavar as mãos com água e sabão;
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
Cobrir nariz e boca com lenço de papel, quando espirrar ou tossir, e descartá-lo no lixo;
Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

2) Como já divulgado anteriormente, as informações devem ser inseridas na ficha de
notificação constante em https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D e a
notificação ao CIEVS poderá ser realizada pelo e-mail notifica.ses.rj@gmail.com ou através
do telefone (21) 98596-6553, disponível 24hs por dia.
3) Orientar o trabalhador que se abstenha de frequentar locais com aglomeração de pessoas.
4) Afastar o trabalhador, informando o motivo, e comunicar à empresa (cliente).
5) Orientar o trabalhador para que procure o atendimento de urgência mais próximo. Caso
outros membros da família venham a apresentar os sintomas, estes também devem ser
orientados a procurar os atendimentos de emergência.
6) Trabalhadores que porventura tenham retornado de viagem a um dos países incluídos na
lista de transmissão ativa:
- Sintomáticos: devem seguir as mesmas recomendações dos demais (itens anteriores).
- Assintomáticos: reforçar a importância das medidas preventivas citadas no item 1, pois
podem ser portadores assintomáticos.
7) O INI - Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – Fiocruz é o hospital de referência
do estado do Rio de Janeiro;

Critérios para suspeição e investigação para Coronavírus – COVID-19:
•
•
•

Febre e mal-estar;
Sintomas respiratórios altos (coriza, dor de garganta e tosse);
Nos últimos 14 dias, ter viajado ao exterior ou ter estado em algum dos países atingidos
pela epidemia (são 16 países até o momento, mas a lista é atualizada diariamente). No
momento: China, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália,
Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja.

A Firjan SESI cumpre o seu papel de ser um parceiro efetivo na estratégia de gestão dos riscos,
vida segura e saudável e eficiência operacional, mantendo os seus profissionais de saúde
atualizados sobre as medidas preventivas e os devidos critérios para encaminhamento de casos
suspeitos.
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