
O que fazer em caso de confirmação de Covid-19 em 
trabalhador da empresa? 

O aumento de casos de infecções pelo novo Coronavírus impõe às empresas, aos trabalhadores e à
sociedade em geral, a necessidade de reforçar as medidas de prevenção. E é comum surgirem muitas
dúvidas, uma delas é: o que fazer em caso de confirmação de Covid-19 em trabalhador da empresa?

Após confirmação de caso da doença (Covid-19):
 Tranquilize a equipe e reforce a higienização das áreas comuns e principalmente do setor de

trabalho do caso confirmado.
 Oriente à equipe quanto à necessidade de comunicação imediata ao líder diante do aparecimento de

sintomas e em casos de contato com o doente.
 Esclareça à equipe a definição de contato:

·Membros da mesma casa ou alojamento
·Parceiros íntimos
·Cuidadores do doente no domicílio
·Contato direto prolongado (maior que 30 min) a menos de 2m, sem a devida proteção

 Identifique se algum colaborador relata sintomas ou teve contato com o doente:
Sem contato com o caso confirmado e sem sintomas: mantenha a rotina de trabalho e reforce
as medidas de prevenção.
Contato direto sem sintomas: mantenha a rotina de trabalho, realize o monitoramento diário do
trabalhador (sintomas e temperatura) e reforce as medidas de prevenção.
Contato direto e com sintomas: afastamento do trabalho com isolamento domiciliar e
monitoramento diário do trabalhador pela empresa. Caso apresente piora dos sintomas, oriente
o trabalhador a dirigir-se ao serviço de saúde (UPA/UBS).

Confira o fluxo de conduta em caso confirmado de Covid-19 na página seguinte.

Para mais informações sobre o Programa SESI e Indústria Juntos Contra a Covid-19, entre em contato.

✉ aluiz@fieb.org.br
📱 (71) 98890-9061

www.sesisaudeba.com.br/
contra_o_coronavirus

As recomendações poderão  sofrer alterações a qualquer tempo, conforme atualizações normativas. 
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O trabalhador deve ser orientado a comunicar imediatamente ao seu 
líder quanto ao aparecimento de sintomas e em casos de contato com 
o doente. Esclareça à equipe a definição de “contato  com o doente”:
 Membros da mesma casa ou alojamento
 Parceiros íntimos
 Cuidadores do doente no domicílio
 Contato direto prolongado (maior que 30 min) a menos de  2 

metros, sem a devida proteção

Identifique se algum 
colaborador relata 

sintomas ou teve contato 
com o doente

Oriente o trabalhador a 
dirigir-se ao serviço de 

saúde (UPA/UBS)* 

Direcione o 
trabalhador para 
local afastado e 

arejado com máscara 
de proteção

Afastamento do 
trabalho com 

isolamento domiciliar

Monitoramento diário 
do trabalhador pela 

empresa*

Oriente  trabalhador 
e reforce medidas de 

prevenção

Mantenha a rotina 
de trabalho

Sem contato 
com o caso 

confirmado e 
sem sintomas Reforce as medidas 

de prevenção

Tranquilize e oriente a 
equipe, reforçando as 
medidas de prevenção

Gestão dos 
afastamentos pelo 

RH da empresa

Realize o monitoramento 
diário do trabalhador 

(sintomas e temperatura) 

Mantenha a rotina 
de trabalho

Contato direto 
sem sintomas

O que fazer em caso de confirmação de Covid-19 em 
trabalhador da empresa? 

Fluxo de Conduta em Casos 
Confirmados de Covid-19

Contato direto e 
com sintomas

Aplique o 
protocolo

Anexo 4

Reforce as medidas 
de prevenção

Há queixas de 
sintomas graves 
(falta de ar ou

fadiga intensa)?

Não

Sim

Envia dados ao SESI

*Empresas que aderiram  ao Programa Juntos contra a Covid-19 poderão utilizar o serviço de Telemonitoramento do SESI

(71) 98161-4474


