
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19)
ORIENTAÇÕES PARA EMPRESAS E INDÚSTRIAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA AMBIENTES DE TRABALHO EM GERAL 
• Manter os ambientes ventilados.  Cobrir o nariz e a boca com lenços/papéis descartáveis quando

tossir ou espirrar;
• Lavar as mãos com frequência, usando água e sabonete líquido, principalmente depois de tossir ou

espirrar, ir ao banheiro e antes das refeições;
• Promover o cumprimento verbal entre as pessoas, substituindo o aperto de mão, abraços e contato

rosto a rosto;
• Não compartilhar copos, canudos, toalhas, talheres,  alimentos,  maquiagem e protetores labiais,

canetas, celulares etc;
• Intensificar  a  higienização dos ambientes  de uso comum, incluindo maçanetas,  torneiras,  porta

papel toalha, assim como computadores e objetos de uso coletivo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE
• Intensificar a higienização dos veículos, chaves dos veículos, volantes, corrimão etc;
• Disponibilizar álcool gel 70% nos veículos e orientar os funcionários para a sua utilização;
• Realizar a desinfecção interna dos veículos com pano seco e limpo embebido com álcool 70% por 20

segundos, ao término do turno de trabalho;
• Manter as janelas abertas para fluxo do ar interno;

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA BEBEDOUROS 
• Suspender o uso de bebedouros de bico ejetor;
• Disponibilizar  equipamentos alternativos para  consumo de  água  e  copos descartáveis  para  uso

individual;
• Realizar a desinfecção dos dispositivos utilizados com álcool 70%, frequentemente.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS
• Não compartilhar toalhas e produtos de uso pessoal;
• Intensificar  a  higienização dos ambientes  de uso comum, incluindo maçanetas,  torneiras,  porta

papel toalha, bancos, acessórios etc;
• Disponibilizar álcool gel 70% na entrada dos banheiros e vestiários e orientar os funcionários para a

sua utilização;
• Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras, friccionando com pano seco e limpo embebido com

álcool 70% por 20 segundos, ao término do turno de trabalho. 
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• Manter os ambientes arejados por ventilação natural, manter janelas e portas abertas;

• Orientar os funcionários a lavar as mãos com sabão sempre com cuidado (por cerca de 1

minuto);

• Higienizar  as  superfícies  das  mesas  e  objetos  de  uso  coletivo  com  álcool  a  70%,

frequentemente; 

• Higienizar  maçanetas  e  objetos  de  uso  coletivo  com  álcool  a  70%  nos  banheiros,

frequentemente; 

• Não compartilhar copos, talheres, toalhas e outros objetos pessoais;

• Disponibilizar álcool 70% na entrada do refeitório para o uso dos funcionários;

• Se possível, manter as mesas à distância superior a 2 metros;

• Reduzir o fluxo de funcionários no ambiente do refeitório, criando horários flexíveis para as

refeições;

• Realizar proteção física de pratos, talheres e copos expostos para o uso.
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