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Informações iniciais

Trabalhos que não necessitem imprescindivelmente de presença em laboratório devem ser

mantidos em sistema home office. Este documento é voltado para projetos que precisem de resultados

experimentais e que foram e seriam ainda mais prejudicados pelo recesso provocado pela pandemia de

COVID-19.

As recomendações aqui propostas não eliminam o risco de contágio por COVID-19. A execução

das atividades laboratoriais deve ser feita de modo voluntário, individual e ciente dos riscos envolvidos,

dentro e fora das instalações do PEQ e da própria UFRJ.

É vedada, num primeiro momento, a presença de usuários que componham qualquer grupo de

risco associado à COVID-19. A Tabela 1 lista os grupos de risco (CDC, 2020b; Sulamérica, 2020).

Tabela 1: Grupos de risco associados à COVID-19

Condições e outros fatores de risco para COVID-19

Asma Doenças hepáticas Imunocomprometidos

Condições cardíacas severas Doenças pulmonares crônicas Obesidade severa

Desordens de hemoglobina Doenças renais crônicas associadas a hemodiálise Pacientes oncológicos

Diabetes Gestantes e puérperas Pessoas com idade acima dos 60 anos

Doenças autoimunes Hipertensão arterial crônica Portadores de HIV

As diretrizes aqui contidas são gerais e voltadas para espaços comuns. Os procedimentos

particulares a cada laboratório são definidos separadamente por cada grupo, inclusive quando forem

mais rigorosos do que os para os espaços comuns.

A responsabilidade individual dos usuários é a chave para uma retomada controlada e segura. As

precauções devem ser seguidas à risca. A segurança e a saúde coletivas dependem da aderência de

todos às diretrizes.

Contatos de interesse:

Gerência de segurança do trabalho, meio ambiente e saúde da COPPE

Telefones: 3938-8473/2560-8320, de 9 às 17 h

Localização: Bloco I, sala I-111

Brigada de emergência do CT

Telefone: 3938-7777
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Condições de saúde dos usuários

O PEQ terá à disposição termômetros por infravermelho e oxímetros nas duas dependências

comuns. As aferições de temperatura e de saturação de oxigênio devem ser feitas diariamente antes do

acesso aos laboratórios.

O centro operacional e de cuidados do Programa será concentrado na secretaria do PEQ, sala G-115.

Lá também poderão ser feitas aferições de temperatura e de saturação de oxigênio, além dos pontos

nas outras dependências do PEQ. O PEQ disponibilizará acesso a medicamentos antitérmicos para os

casos em que usuários doentes precisem ser encaminhados para suas residências ou para assistência

médica. Na G-115, também, serão mantidos contatos telefônicos dos usuários e de familiares para

situações emergenciais.

Temperaturas corporais acima de 37,3 °C inviabilizam a permanência do usuário na estrutura do

PEQ. Nesses casos, orienta-se busca por auxílio médico o mais rapidamente possível.

Usuários que apresentem sintomas da COVID-19 (febre, tosse, dificuldade de respirar, dores

no corpo, cansaço (ANVISA, 2020a)) estão proibidos de acessar as áreas do PEQ. Recomenda-se

procurar assistência médica e é obrigatório respeitar o período de isolamento de catorze dias antes de

retomar as atividades nos laboratórios.

O usuário que apresentar sintomas e/ou testar positivo para COVID-19 deve informar

obrigatoriamente a coordenação do respectivo laboratório e a coordenação do PEQ.
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Lavagem de mãos

O coronavírus se transmite principalmente por gotículas e por contato. A transmissão por contato

se dá ao encostar em pessoas infectadas e/ou em objetos e superfícies contaminados. Assim, suas mãos

podem espalhar o vírus para outras superfícies e/ou para sua boca, seu nariz e seus olhos se vocês

neles tocar. Dessa maneira, a assepsia correta e frequente é uma das melhores maneiras de evitar-se o

contágio (OMS, 2020). Essas recomendações são preventivas não somente para a COVID-19, mas

para diversas outras patologias.

É obrigatório o uso de álcool em gel 70% ou lavagem com água e sabão sempre que o usuário for

adentrar as instalações do PEQ.

O procedimento mais seguro é considerar que todas as superfícies tocadas estão contaminadas e,

portanto, repetir a lavagem das mãos sempre que for necessário.

Evite o uso de relógios, anéis, pulseiras e outros adereços que atrapalhem a correta assepsia e que

se comportem como vetores adicionais para a doença.

Mantenha as unhas cortadas.

Os frascos de álcool não devem ser aproximados de ou armazenados próximos a objetos e

superfícies quentes ou chama. Não opere equipamentos elétricos ou que produzam chama com suas

mãos ainda úmidas após uso do álcool. Não limpe aparelhos que possam produzir fagulha ou chama

com álcool.

Serão instalados pontos de assepsia com frascos de álcool em gel nos corredores das áreas comuns

do PEQ, além da secretaria e dos laboratórios.

O procedimento correto de lavagem das mãos recomendado pela ANVISA é reproduzido nas

Figuras 1 e 2 para consulta rápida (ANVISA, 2020b).
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Figura 1: Procedimento de assepsia das mãos recomendado pela ANVISA.
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Figura 2: Procedimento de assepsia das mãos recomendado pela ANVISA (continuação).
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Uso de máscaras, respiradores, face shields e outros protetores

faciais

O uso de máscaras ou respiradores é obrigatório ao usar as instalações do PEQ. Máscaras de

tecido serão fornecidas pelo PEQ para seus usuários. Utilize sua máscara ou respirador sempre em

concordância com as recomendações do fabricante.

Evite usar barba, bigode, piercings e outros adereços estéticos que possam atrapalhar a correta

utilização dos equipamentos de segurança. Os formatos de barba e bigode recomendáveis são

apresentados na Figura 3 (CDC, 2020a).

Figura 3: Formatos de barba e bigode recomendáveis.

Lave suas mãos sempre antes de colocar sua máscara ou respirador e também depois de descartá-los.

O ajuste das máscaras e respiradores deve ser feito sempre tocando em suas laterais, nunca na

região frontal.
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A remoção da máscara ou respirador para beber água ou comer deve ser feita preferencialmente

em ambiente ventilado e longe de outros usuários.

Efetue a troca da máscara e respirador sempre que se encontrarem úmidos, sujos, não vedando

corretamente a passagem de ar ou de acordo com especificação do fabricante (geralmente, a cada 3 h

de uso). Esse procedimento deve também ser feito em ambiente ventilado e longe de outros usuários.

Não remova seu equipamento de segurança para conversar ou falar ao celular.

O uso de face shield ou equipamento de proteção facial deve ser feito pelos usuários que tenham

contato frequente com o público. O face shield é um complemento a máscara ou ao respirador e

portanto devem ser usados em conjunto.

Os laboratórios devem se antecipar a visitantes e garantir o uso adequado de máscaras ou

respiradores durante as visitas.

O uso de máscaras ou respiradores deve ser feito em adição aos demais equipamentos de proteção

individual, conforme recomendação de cada ambiente laboratorial.

As máscaras e respiradores descartáveis devem ser alocados após uso em depósitos coletores

adequados.

Lavagem de sapatos

Tapetes sanitizantes contendo soluções de assepsia serão instalados nos acessos às áreas comuns.

Preste atenção nas recomendações dos fabricantes das soluções de assepsia e dos sapatos para

evitar danos aos calçados.

Os tapetes devem ter suas soluções renovadas e recarregadas conforme instrução do fabricante.

Reforça-se o uso de sapatos fechados nas dependências dos laboratórios e a limpeza das solas ao

entrar e sair das dependências.

7



Água e alimentos

Nunca beba água diretamente nos bebedouros coletivos.

Use garrafas individuais para armazenar água e demais bebidas.

Sempre que possível, opte por levar sua água de casa em vez de usar os bebedouros.

Nunca encoste nos bocais dos bebedouros.

Não compartilhe garrafas e copos com outros usuários. Não disponha de copos de uso comum nos

laboratórios. Lave as mãos antes e após utilizar bebedouros.

Sempre que possível, planeje-se para não realizar refeições nas dependências da Universidade. O

mais seguro é fazê-las em casa.

Quando isso não for possível, procure se alimentar em locais ventilados e longe de outros usuários.

Não compartilhe utensílios de cozinha com outros usuários nem disponha de utensílios de uso

comum nos laboratórios.

Controle de acesso

Os usuários devem procurar a secretaria, sala G-115, para fazer o cadastro dos chaveiros de acesso.

Eles devem ser usados em vez do acesso por impressão digital para evitar contato físico nos leitores.

Os laboratórios terão rotina por escala, a ser definida pelos coordenadores de maneira individual.

Todos os usuários deverão preencher diariamente uma planilha virtual que será aberta à toda

comunidade do PEQ. Lá, deverão declarar horários de entrada e de saída e dependências do PEQ que

foram visitadas. Essa medida visa manter a rastreabilidade (contact tracing) de usuários e facilitar a

comunicação e a tomada de ações preventivas em caso de notificação de contaminação.
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Ações gerais

Evite aglomerações em toda e qualquer situação. Respeite sempre o distanciamento social de 2 m.

Não faça no laboratório o que você puder fazer em casa. Quanto menos tempo você estiver em um

ambiente coletivo, menos exposto à contaminação você estará.

Portas e janelas devem sempre que possível serem mantidas abertas para facilitar a circulação de ar

nos ambientes internos. As portas que dêem acesso externo às instalações do PEQ devem, todavia, ser

mantidas fechadas por questão de segurança dos usuários.

O uso de ambientes com ar-condicionado deve ter controle de acesso mais rigoroso do que aqueles

naturalmente ventilados. Recomenda-se deixar janelas e portas entreabertas mesmo nos ambientes

com aparelhos refrigeradores para melhorar a troca de ar com o exterior (ASHRAE, 2020; ISHARE,

2020).

Evite conversar e falar ao celular desnecessariamente dentro das instalações. Mesmo com o uso de

máscaras, essas ações elevam o risco de contágio.

Evite o uso compartilhado de computadores e outros equipamentos eletrônicos. Ao início e ao

final das jornadas de trabalho, ou sempre que necessário, realize sua limpeza com álcool isopropílico

70%, sempre tomando cuidado redobrado com equipamentos energizados, quentes e/ou que produzam

chama. Álcool etílico 70% também pode ser usado, exceto em telas de equipamentos.

É recomendável revestir equipamentos eletrônicos que tenham uso coletivo e frequente com plástico

filme ou similar, para facilitar sua limpeza.

Não compartilhe equipamentos de proteção individual.

Não receba vendedores, entregadores e outros fornecedores dentro das dependências coletivas.

Garanta que o fornecedor esteja usando máscara adequadamente.

Siga as direções de tráfego e fluxo orientadas no chão das áreas comuns. Elas minimizam a

possibilidade de contato físico acidental.

Não pare nos corredores. Não converse ou fale ao celular nos corredores.
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Plano de contingência e de nova suspensão das atividades

laboratoriais

Este documento visa guiar uma primeira fase da retomada dos laboratórios do PEQ, com duração

inicialmente prevista de quatro meses. Não havendo intercorrências relativas à COVID-19 e

preservando-se segurança e saúde dos usuários durante esse período, uma nova fase será implementada

(critérios ainda em discussão).

Havendo comprometimento da saúde e/ou da segurança dos usuários do PEQ durante qualquer

estágio da retomada, as atividades serão novamente suspensas e os protocolos, revistos.
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Declaração de compromisso e aderência às diretrizes

O/a abaixo assinado/a declara:

• Ter lido as diretrizes.

• Iniciar suas atividades de maneira voluntária, assumindo os riscos envolvidos.

• Compreender integralmente o propósito das diretrizes.

• Seguir as diretrizes durante todo o tempo.

Data:

Nome:

CPF:

Assinatura:
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