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DADOS GERAIS 
DA INSTITUIÇÃO

Instituição: Colégio Master Varginha

Razão Social: Sistema Educacional Master Ltda.

Endereço: Av. dos Imigrantes, 2315 – Bairro Vargem – Varginha/Mg

Email: colegiomastervga@hotmail.com

Telefone: (35) 3222-5503 

Whatsapp: (35) 98861-3429

Responsável Legal e Técnico: Erica Cristina Francisco Meneguci

Ponto Focal/Comitê Intersetorial:

Das 7 às 14 horas: Erica C. F. Meneguci

Das 13 às 18 horas: Lidiane Meneguci Adami



DESCRITIVO QUANTITATIVO CORPO 
DISCENTE, DOCENTE E NÃO DOCENTE

Corpo Discente/Alunos:

Creche (de 1 a 3 Anos): 0

Creche do Grupo de Risco: 0

Educação Infantil (4 e 5 Anos): 20

Educação Infantil do Grupo de Risco: 01

Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano): 79

Ensino Fundamental I do Grupo de Risco: 04

Ensino Fundamental Ii (6º ao 9º Ano): 72

Ensino Fundamental Ii do Grupo de Risco: 02

Corpo Docente: 19

Corpo Docente do Grupo de Risco: 01

Corpo Não Docente: 09

Corpo Não Docente do Grupo de Risco: 01



ESTRATÉGIAS DA INSTITUIÇÃO DE 
PREVENÇÃO AO COVID-19 EM SUAS 
DEPENDÊNCIAS

O Colégio Master Varginha elaborou Plano de Ação para as aulas presenciais as-
sim que sejam possíveis e autorizadas pelos órgãos competentes. Destacamos 
abaixo como se dará esta organização e execução.

- O Colégio adotará o ensino no modelo híbrido da forma como foi definido pelo 
decreto municipal da Prefeitura de Varginha, onde cada sala será dividida em dois 
grupos, sendo que na 1ª semana o grupo 1 frequentará as aulas presencialmente 
e o grupo 2 participará de forma remota, na 2ª semana o grupo 2 frequentará as 
aulas de forma presencial e o grupo 1 participará de forma remota. Na 3ª semana 
as aulas serão remotas para ambos os grupos. Esta semana será utilizada para 
desinfecção geral do colégio.

- Na entrada todos os alunos e funcionários passarão pelo tapete sanitizante, hi-
gienizarão suas mãos no totem de álcool em gel 70% localizado nos portões e 
terão suas temperaturas aferidas com termômetro infravermelho. Não será per-
mitida a entrada de pessoas com temperatura igual ou superior a 37,8º C. Todo o 
piso terá demarcação visando o distanciamento de 1,5m entre cada pessoa.

- A entrada e saída dos alunos será escalonada em horários diferentes e portões 
de entrada e saída diferentes (quadra e secretaria).

- Somente alunos e funcionários serão autorizados a entrar nas dependências do 
colégio.

- Os pais e responsáveis serão orientados a seguirem os protocolos de entrada e 
saída de alunos evitando aglomeração nos portões

- Todo o ambiente escolar será sinalizado com adesivos e cartazes de forma que 
os alunos sejam orientados e fiquem cientes das rotas a serem seguidas, distan-
ciamento, uso de álcool em gel, higiene das mãos com água e sabão líquido, uso 
de máscaras, etc ...

- Todos os alunos e funcionários serão instruídos sobre a obrigatoriedade do uso 
de máscaras, sua correta utilização e manuseio, guarda ou descarte, trazer más-



caras reservas para troca no máximo a cada 4 horas ou sempre que necessário. 
Com exceção dos alunos com menos de 2 anos de idade e alunos que tenham res-
trições de saúde para o uso de máscara(atestado médico). Nossos funcionários 
estarão atentos para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de 
máscaras, exceto quando estiverem em momento de alimentação ou hidratação. 
A escola poderá fornecer máscaras aos alunos que porventura esquecerem.

- Para os professores e demais funcionários a escola disponibilizará máscaras e 
face shield.

- Nas áreas comuns o colégio disponibilizou diversos dispensers de álcool em gel 
70% para uso de alunos e funcionários. Para os alunos menores o uso deverá ser 
sob a supervisão do professor ou funcionário do colégio.

- As salas de aulas do colégio possuem basculantes e janelas amplas o que permi-
te a ventilação do ambiente, assim como o espaço que possibilita o distanciamen-
to entre as carteiras. Recomendamos que as portas fiquem abertas durante todo 
o período de aulas. Nas salas de educação infantil os alunos poderão usar mesas 
individuais ou mesas com divisórias de acrílico para evitar contato e respiração 
próxima entre alunos.

- Serão retirados das salas de aulas materiais que não serão utilizados, pelúcias e 
matérias de difícil higienização, reduzindo a possibilidade de contaminação, prio-
rizando brinquedos e demais materiais laváveis. Todos os objetos e superfícies 
manuseados pelas crianças serão higienizados constantemente.

- Os alunos serão orientados a não levar brinquedos de casa para o colégio.

- Para os alunos menores que precisem dormir, hora do sono/descanso, deverão 
ser dispostos de forma invertida com pés e cabeças, alternadamente.

- As crianças que utilizarem fraldas deverão ser trocadas em sua própria caminha, 
já identificada com o nome da criança. Após o uso a mesma deverá ser higieniza-
da. A lixeira será com mecanismo de abertura e fechamento sem o contato com 
as mãos.

- Materiais de uso pessoal, como: sabonetes, xampus, escovas dentárias, lençóis, 
toalhas, etc, não podem ser compartilhadas e serão organizados em comparti-
mentos próprios e individuais, identificados com o nome da criança.



- Os alunos serão orientados a não manipular alimentos durante as atividades 
pedagógicas.

- Os alunos serão orientados a não compartilharem materiais e objetos e também 
no caminho para o colégio que se evite ao máximo encostar em superfícies de 
alto contato em locais públicos, tais como: botões, maçanetas, corrimãos; não 
tocar nos olhos, nariz e boca; manipulação de dinheiro e dispositivos móveis ou 
eletrônicos, contatos próximos, como abraços, beijos e apertos de mão.

- As famílias serão orientadas a orientarem seus filhos a cumprirem as regras do 
plano e ainda para que as crianças coloquem as máscaras assim que estiverem 
vindo para o colégio, a lavarem aos uniformes diariamente e não reutilizarem as 
peças sem lavagem. Para os alunos menores, os pais deverão enviar trocas de 
roupas que deverão estar embaladas e protegidas das peças usadas também em-
baladas.

- Alunos portadores de necessidades especiais serão avaliados individualmente 
quanto às suas necessidades e adaptações para o retorno devido à peculiaridade 
de cada síndrome. 

- O colégio não preparará alimentos para fornecer aos alunos, cada aluno trará de 
casa sua alimentação. Assim que for possível a preparação de alimentos, a fun-
cionária responsável por manutenção e higienização da cozinha usará além dos 
equipamentos de EPI’S e touca, o ambiente dispõe de água pia com água corren-
te, detergente líquido e dispenser de álcool em gel 70%.

- Os lanches acontecerão em sala de aula, na própria mesa do aluno. Os alunos 
devem  higienizar as mãos antes da alimentação. Eles serão orientados a não con-
versar durante a alimentação. Cada família será responsável por enviar o  lanche 
de seu filho devidamente embalado e higienizado.

- Será disponibilizado um espaço para isolar imediatamente qualquer estudante, 
professor ou funcionário que apresente sinais e sintomas da COVID-19 no colégio, 
até que possa ser direcionado conforme protocolos. Os pais serão imediatamen-
te comunicados sobre o fato e instruídos quanto ao encaminhamento à Unidade 
de saúde de referência. Após a saída do caso suspeito todo o ambiente será higie-
nizado com produto específico para o combate ao COVID-19, saneantes regulari-
zados pela ANVISA.



IMAGENS DAS ADAPTAÇÕES 
FÍSICAS DOS AMBIENTES

Controle na entrada pelo portão da secretaria do Colégio: Tapetes 
sanitizantes, álcool em gel, medição de temperatura e banner com 
as medidas de segurança que devem ser seguidas.



Controle na entrada pelo portão da quadra: Tapetes sanitizantes, 
álcool em gel, medição de temperatura e banner com as medidas 
de segurança que devem ser seguidas.

Banheiros: Sinalização de distanciamento no chão, cartaz orien-
tando sobre a lavagem correta das mãos, dispensers de sabonete 
líquido e papel toalha.



Corredores: Sinalização de distanciamento no chão e cartazes 
orientando sobre as medidas de segurança adotadas e que devem 
ser seguidas.



Cozinha: Dispenser de álco-
ol em gel 70% e cartaz de 
orientação de utilização

Em sala de aula: Distanciamento entre as carteiras e número re-
duzido de alunos em sala, professores utilizando máscara e face 
shield. 



Bebedouros: Dispositivos dispensadores de água dos bebedouros 
que exigem aproximação da boca estão lacrados, permitindo-se 
apenas o dispensador para copos e garrafas de uso individual. Si-
nalização de distanciamento no chão e cartaz orientando sobre o 
uso de copos e garrafas e não compartilhamento.



FLUXOS E HORÁRIOS DE 
ENTRADA E SAÍDA

O Colégio dispõe de 2(duas) entradas distintas, sendo uma entrada principal pelo 
portão da secretaria e outro pelo portão da quadra. O fluxo, horários de entrada e 
saída dos alunos se dará da seguinte forma:

- EDUCAÇÃO INFANTIL:
Turma: maternal
Entrada: 12 horas e 30 minutos
Saída: 16 horas e 30 minutos
Local de entrada/saída: Portão da quadra

Turma: Jardim I
Entrada: 12 horas e 30 minutos
Saída: 16 horas e 30 minutos
Local de entrada/saída: Portão da secretaria

Turma: Jardim II
Entrada: 12 horas e 40 minutos
Saída: 16 horas e 40 minutos
Local de entrada/saída: Portão da quadra

Turma: Jardim III
Entrada: 12 horas e 40 minutos
Saída: 16 horas e 40 minutos
Local de entrada/saída: Portão da secretaria

- ENSINO FUNDAMENTAL I:
Turma: 1º ano
Entrada: 12 horas e 50 minutos
Saída: 17 horas e 20 minutos
Local de entrada/saída: Portão da quadra

Turma: 2º ano
Entrada: 12 horas e 50 minutos
Saída: 17 horas e 20 minutos
Local de entrada/saída: Portão da secretaria



Turma: 3º ano
Entrada: 13 horas
Saída: 17 horas e 30 minutos
Local de entrada/saída: Portão da quadra

Turma: 4º ano
Entrada: 13 horas
Saída: 17 horas e 30 minutos
Local de entrada/saída: Portão da secretaria

Turma: 5º ano
Entrada: 13 horas e 10 minutos
Saída: 17 horas e 40 minutos
Local de entrada/saída: Portão da quadra

- ENSINO FUNDAMENTAL II:
Turma: 6º ano
Entrada: 7 horas
Saída: 11 horas e 30 minutos
Local de entrada/saída: Portão da quadra

Turma: 7º ano
Entrada: 7 horas
Saída: 11 e 30 minutos
Local de entrada/saída: Portão da secretaria

Turma: 8º ano
Entrada: 7 horas e 10 minutos
Saída: 11 horas e 40 minutos
Local de entrada/saída: Portão da quadra

Turma: 9º ano
Entrada: 7horas e 10 minutos
Saída: 11 horas e 40 minutos
Local de entrada/saída: Portão da secretaria



FORMAÇÃO DE TURMAS, SALAS DE 
AULA E ROTINA DE ATIVIDADES

O Colégio oferecerá ensino híbrido, garantindo aos alunos pertencentes ao grupo 
de risco(laudo médico) e para alunos e professores com suspeita ou confirmação 
de terem contraído Covid-19.

O Colégio organizará suas turmas e salas de aula com menos carteiras obedecen-
do a distância mínima de 1,5m por aluno de forma a obedecer  o distanciamento 
social. 

Os alunos terão lugares fixos em sala de aula, não podendo trocar de carteira. As 
aulas serão de forma escalonada, em grupos com atividades remotas e grupos 
com atividades presenciais. 

As salas de aulas do colégio possuem basculantes e janelas amplas o que permite 
a ventilação do ambiente, assim como o espaço que possibilita o distanciamento 
entre as carteiras. Recomendamos que as portas fiquem abertas durante todo o 
período de aulas. Nas salas de educação infantil os alunos poderão usar mesas 
individuais ou mesas com divisórias de acrílico para evitar contato e respiração 
próxima entre alunos.

Os alunos serão orientados a não compartilharem materiais e objetos.

Deverá ser evitado o uso do ventilador, a não ser que o uso do ventilador seja im-
prescindível.

Será disponibilizado em sala de aula álcool em gel 70% para uso dos alunos e pro-
fessores, para que façam uso sempre que necessário. 

Os alunos não deverão fazer troca de salas, quando a mudança for necessária os 
alunos deverão lavar as mãos ou utilizar álcool em gel 70% e as salas devem ser 
higienizadas antes de cada troca de turma.

O lanche será realizado na própria sala, cada aluno em sua carteira. O intervalo 
de recreio será em pátio aberto e não haverá encontro de turmas ou contato com 
outros grupos de alunos.

Não serão permitidas atividades e eventos que reúnam público de forma a se evi-



tar aglomerações.

Os professores deverão higienizar as mãos após manuseio de atividades trazidas 
de casa pelos alunos e antes de entregar atividades aos alunos.

A escola terá contato direto com os pais através de whatsapp, sendo uma comu-
nicação rápida e eficaz sobre a presença, sinais e sintomas compatíveis com a 
Covid-19, bem como contato com caso confirmado ou suspeito da Covid-19.

Os alunos que apresentarem sinais e sintomas, contatos intradomiciliares, ou que 
testarem positivo para Covid-19 não poderão comparecer às aulas, devendo o res-
ponsável, comunicar imediatamente o fato à escola para que se iniciem as provi-
dências pertinentes junto a comunidade escolar.

UTILIZAÇÃO DE SANITÁRIOS
O Colégio dispõe de 7 banheiros com 12 sanitários, sendo: 3 sanitários masculi-
nos, 4 sanitários femininos, 2 sanitários masculinos infantil, 2 sanitários femini-
nos infantil e 1 sanitário para portador de necessidades especiais.

Os banheiros dispõem de 12 lavatórios, 11 saboneteiras para sabonete líquido e 7 
toalheiros para toalhas de papel descartáveis.

Os sanitários deverão ser limpos a cada 2 horas com produto específico para o 
combate ao COVID-19, saneantes regularizados pela ANVISA, incluindo maçane-
tas, botões de descargas, torneiras e portas. Ao final do dia, após saída de todos 
os alunos será feita a limpeza geral e desinfecção de todo o ambiente.

Haverá uma funcionária de serviços gerais para fiscalizar  e limitar a entrada e uti-
lização dos banheiros.

O Colégio dispõe de 2 chuveiros, sendo 1 masculino e 1 feminino que não serão 
utilizados a não ser em situações emergenciais.

Os alunos serão orientados pelas professoras e auxiliar de serviços gerais respon-
sável pelo controle dos sanitários à: lavarem as mãos antes e depois de utilizarem 
os banheiros, abaixar a tampa do vaso antes de acionar a descarga



BEBEDOUROS
Os alunos serão orientados pelas professoras e auxiliares de serviços gerais a uti-
lizarem os bebedouros somente para abastecerem suas garrafinhas ou copos e 
não deverão compartilhar estes utensílios.

O dispositivo dispensador de água dos bebedouros que exigem aproximação da 
boca deve ser lacrado, permitindo-se apenas o dispensador para copos e garrafas 
de uso individual.

O espaço em torno de bebedouros terá sinalização no chão mantendo o distan-
ciamento de 1,5m entre os estudantes. Antes de utilizá-lo o aluno deve higienizar 
suas mãos com álcool gel 70%.

Haverá cartaz explicativo próximo ao bebedouro sobre como utilizá-lo.

A limpeza dos bebedouros acorrerá a cada 2 horas com produto específico para o 
combate ao COVID-19, saneantes regularizados pela ANVISA.

PRÁTICA DE ESPORTES
A prática de esportes nas aulas de Educação Física serão realizadas na quadra 
em ambiente arejado e espaçoso obedecendo o distanciamento de no mínimo 
1,5m por aluno. As aulas serão adaptadas para atividades físicas individuais e sem 
contato físico. Os equipamentos que forem utilizados deverão ser higienizados a 
cada uso.

Para os alunos menores as atividades de movimento serão realizadas preferen-
cialmente ao ar livre e com grupos menores mantendo o distanciamento.

O uso do playground será utilizado por um grupo por vez, os alunos deverão usar 
máscara, lavar as mãos antes e depois e permanecer no local no máximo por 30 
minutos. Após o uso de cada grupo o playground será higienizado.



PRÁTICAS DE CONTINGENCIAMENTO 
PARA CASOS SUSPEITOS E/OU 
CONFIRMADOS DE COVID-19
Será disponibilizado um espaço para isolar imediatamente qualquer estudante, 
professor ou funcionário que apresente sinais e sintomas da COVID-19 no colégio, 
até que possa ser direcionado conforme protocolos. 

Os pais dos alunos serão imediatamente comunicados sobre o fato e instruídos 
quanto ao encaminhamento à Unidade de saúde de referência, bem como profes-
sores e funcionários. Recomenda-se que a testagem em alunos e colaboradores 
seja realizada conforme protocolos da Vigilância Epidemiológica.

 Após a saída do caso suspeito todo o ambiente será higienizado com produto 
específico para o combate ao COVID-19, saneantes regularizados pela ANVISA.

As autoridades locais de saúde serão notificadas imediatamente, e a equipe de 
APS de referência da escola deverá ser comunicada. Em situação de caso confir-
mado, os profissionais e a comunidade escolar deverão ser informados e as ativi-
dades escolares deverão ser reavaliadas.

Se detectado um caso suspeito ou confirmado, todos os contatos próximos de-
vem ser afastados durante o prazo de 14 dias, e devidamente monitorados con-
forme Nota Técnica nº10/SES/SUBVS-SVE-DVAT/2020 – Monitoramento e manejo 
de contatos de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.

Serão observadas as situações de alerta e ações para a suspensão temporária das 
aulas presenciais, elencadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

Situação 1 – Ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou confirmados no qual 
os envolvidos convivam na mesma sala de aula e não tenham tido contato com 
outras turmas:

Ação: as aulas presenciais nessa sala serão suspensas por duas semanas (14dias); 
e todos os contatos próximos deverão ser monitorados durante esse período.

Situação 2 - Ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou confirmados no qual os 
envolvidos sejam de salas diferentes ou tenham  tido contato com outras turmas 
no mesmo turno escolar.



Ação: as aulas presenciais do turno escolar serão  suspensas por duas semanas 
(14dias); e todos os contatos próximos deverão ser monitorados durante esse 
período.

Situação 3 – Ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou confirmados no qual os 
envolvidos sejam de salas diferentes ou tenham tido contato com outras turmas 
em outros turnos.

Ação: as aulas presenciais na escola serão suspensas por duas semanas (14dias); 
e todos os contatos próximos deverão ser monitorados durante esse período. 

Em caso de surto no ambiente escolar, em uma mesma sala ou ambiente compar-
tilhado houver 3 ou mais casos confirmados, o colégio adotará as recomendações 
de notificar imediatamente, com período máximo de 24 horas, ao CIEVS Minas 
pelo telefone (31) 9774-6983 ou (31) 98269-7893 email: notifica.se@saude.mg.
gov.br e à Vigilância Epidemiológica pelo telefone (35) 3690-2215 ou (35) 3690-
2614 email: vepidemiologica@varginha.mg.gov.br

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 
COM A COMUNIDADE ESCOLAR
A escola terá contato direto com os pais, professores e funcionários através de 
whatsapp, sendo uma comunicação rápida e eficaz sobre a presença, sinais e sin-
tomas compatíveis com a Covid-19, bem como contato com caso confirmado ou 
suspeito da Covid-19.

Os alunos, professores ou funcionários que apresentarem sinais e sintomas, con-
tatos intradomiciliares, ou que testarem positivo para Covid-19 não poderão com-
parecer às aulas, devendo o responsável, comunicar imediatamente o fato à es-
cola para que se iniciem as providências pertinentes junto a comunidade escolar.
Os pais serão orientados sobre a importância de manter a criança em casa quan-
do apresentar qualquer sintoma ou doença. 

Funcionários serão orientados sobre a importância de não comparecer ao colégio 
quando apresentar qualquer sintoma ou doença.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 
AMBIENTES E SUPERFÍCIES
O Colégio provém os insumos e materiais de limpeza e desinfecção para o comba-
te ao COVID-19, saneantes regularizados pela ANVISA em quantidades suficiente 
a atender todos os protocolos estabelecidos.

Os funcionários da limpeza seguirão o protocolo de Procedimento Operacional 
Padrão e passarão por treinamento para sua correta execução. A escola manterá 
os registros dos treinamentos para possíveis averiguações.

Será priorizada a técnica de varredura úmida, evitando-se a varredura a seco das 
superfícies. Persianas e cortinas serão higienizadas ao final do dia com produto 
para o combate ao COVID-19, saneantes regularizados pela ANVISA.

Foram afixados nas paredes e murais do colégio cartazes de forma a orientar os 
alunos e funcionários sobre os protocolos de segurança e higiene, assim como 
lavagem das mãos, utilização do álcool em gel, distanciamento, etc...

A limpeza das salas de aula ocorrerá a cada troca de turno, sanitários a cada 2 
horas e uma desinfecção geral ao final do dia, desinfecção de pátio e quadra ao fi-
nal do dia. Serão utilizados para o combate ao COVID-19, saneantes regularizados 
pela ANVISA.

As superfícies de constante manuseio, tais como: grades, carteiras, maçanetas, 
torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, computadores, copiadoras, tele-
fones, etc... no mínimo 3 vezes ao dia e sempre que necessário.

Quanto ao lixo, o mesmo deverá ser recolhido antes que a lixeira esteja completa-
mente cheia. O lixo com potencial contaminação, como: luvas, máscaras e EPI’S, 
bem como fraldas, lenços umedecidos e itens utilizados para troca de fraldas de-
verão ser descartados de forma apropriada.



SAÚDE DE DOCENTES E
NÃO DOCENTES

A sala dos professores será organizada de forma que proporcione o distanciamen-
to de 1,5m por docente.

Serão designadas funções fixas específicas para os funcionários de forma que a 
evitar a rotatividade entre os mesmos.

O colégio fornecerá para os professores e demais funcionários máscaras e face 
shield/protetor facial.

Para todos os funcionários da limpeza serão disponibilizados os seguintes EPI’S: 
luva nitrílica com punho, máscara, calçado impermeável, avental impermeável(po-
dendo ser descartável) e face shield/protetor facial. Os mesmos deverão ser hi-
gienizados, acondicionados corretamente e passar por constante avaliação de 
desgaste devido ao uso.  Deve-se observar o correto descarte dos EPI’S.

Os funcionários serão instruídos sobre o não compartilhamento dos EPI’S.

Os EPI’S entregues aos funcionários serão registrados em conformidade com o 
Plano de Prevenção de Riscos Ambientais(PPRA).

Todos os funcionários de escola devem ser capacitados e atualizados frequente-
mente sobre as medidas de prevenção e controle da COVID-19.

Serão suspensas as atividades presenciais dos colaboradores/trabalhadores que 
façam parte do grupo de risco(indivíduos acima de 60 anos e portadores das con-
dições clínicas de risco para COVID-19 afastadas por médico).

Os funcionários serão orientados a não usarem acessórios, tais como: brincos, 
anéis, colares e pulseiras.

Todos os funcionários do colégio serão devidamente orientados sobre todas as 
normas constante neste Plano e receberão cópia do mesmo e assim cobrados 
para o correto cumprimento delas.



HIGIENIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO 
E DESCARTE DE EPI’S

A limpeza refere-se à remoção de microrganismos, sujeiras e impurezas das su-
perfícies. A limpeza não mata os microrganismos, mas, ao removê-los, diminui 
o número e o risco de propagação da infecção. A desinfecção refere-se ao uso 
de produtos químicos para matar microrganismos em superfícies. Esse processo 
não limpa necessariamente superfícies sujas ou remove microrganismos, mas ao 
matar microrganismos em uma superfície após a limpeza, ele pode reduzir ainda 
mais o risco de propagação de infecções. Para garantirmos a correta higienização 
dos equipamentos, orientamos que o processo de limpeza preceda o da desinfec-
ção.

MÁSCARAS E FACE SHIELDS:
• As máscaras de tecido e face Shields devem ser higienizadas pelo trabalhador.
• As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no mínimo, a cada 
3 horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas. As máscaras cirúrgicas e 
de tecido não são consideradas EPI nos termos definidos na Norma Regulamen-
tadora nº 6 (NR 6) e não substituem os EPIs para proteção respiratória, quando 
indicado seu uso. Máscaras cirúrgicas ou de tecido (confeccionadas e higienizadas 
conforme recomendações do Ministério da Saúde) e face Shields devem ser for-
necidas para todos os trabalhadores e seu uso exigido em ambientes comparti-
lhados ou naqueles em que haja contato com outras pessoas.

LUVAS:
Este equipamento proporciona a proteção das mãos, existem diversos padrões 
e modelos definidos para cada atividade: • Luvas para proteção das mãos contra 
agentes abrasivos e escoriantes; • Luvas para proteção das mãos contra agentes 
químicos; • Utilizar água com sabão neutro; • Evitar friccionar a malha durante a 
limpeza; • Deixar secar na sombra em local livre de contaminantes; e • Após secas, 
guardar em local adequado para o próximo uso. ATENÇÃO: As luvas descartáveis, 
após utilizadas, devem ser depositadas em local destinado para descarte.

CALÇADOS DE SEGURANÇA E BOTAS:
Proteção contra impactos de quedas de objetos, agentes provenientes de ener-
gia elétrica, agentes térmicos, abrasivos, agentes químicos, umidade, cortantes 
e perfurantes. Higienização • Após o uso diário, deixar em área de sombra para 
que areje e elimine a umidade em excesso; • Seguir as orientações do fabricante 
quanto ao tempo recomendado para a realização da lavagem completa; • Quando 



definida, utilizar água corrente e sabão neutro; e • Para higienização da superfície 
dos calçados, recomenda-se utilizar água sanitária (2,0 a 2,5%). A proporção de 
diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (por 
exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável) ou quaternários de 
amônia.

RECOMENDAÇÕES GERAIS:
• Verifique sempre as orientações do fabricante do equipamento de proteção; 
• Sempre que notar qualquer irregularidade no EPI, comunique; 
• Atente-se ao uso correto do EPI; 
• Guarde sempre seu EPI com cuidado; e 
• Antes de manusear seu EPI, lave as mãos.
• Os EPIs e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados en-
tre trabalhadores durante as atividades; 
• Os EPIs e outros equipamentos de proteção que permitam higienização somen-
te poderão ser reutilizados após a higienização; 
• Somente deve ser permitida a entrada de pessoas no estabelecimento com a 
utilização de máscara de proteção; 
• Os profissionais responsáveis pela triagem ou pré-triagem dos trabalhadores, os 
trabalhadores da lavanderia (área suja) e que realizam atividades de limpeza em 
sanitários e áreas de vivências devem receber EPI de acordo com os riscos a que 
estejam expostos, em conformidade com as orientações e regulamentações dos 
Ministérios da Economia e da Saúde; 

DESCARTE DE EPI’S:
Para o descarte dos EPI’S deve-se observar os cuidados: os sacos de lixo devem 
ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou a cada 48 horas, 
independentemente do volume, ao retirarem a máscara ela deve ser depositada 
imediatamente em um saco plástico. É necessário identificar o saco de lixo indi-
cando que se trata de EPI’S.

VARGINHA, 25 DE JANEIRO DE 2021.
ERICA CRISTINA FRANCISCO MENEGUCI
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