Prevenção do Coronavírus (COVID-19):
Requisitos gerais do ambiente de trabalho – RESUMO
O Department of Labor & Industries (L&I) exige que os empregadores ofereçam locais de trabalho seguros e salubres,
e que implementem as ordens do Governador para impedir a disseminação do coronavírus.

Requisitos gerais obrigatórios para os empregadores
Distanciamento social
•

Assegure que os funcionários mantenham uma distância mínima de dois metros dos colegas de trabalho e do
público, sempre que possível.

•

Se o distanciamento social não for viável, utilize barreiras e outros métodos comprovados de prevenção para
impedir a transmissão do coronavírus.

•

Em locais onde não seja possível fazer o distanciamento social, é obrigatória a utilização de proteções faciais
de tecido, máscaras ou respiradores.

Lavagem de mãos frequente e adequada
•

Ofereça dispositivos portáteis ou fixos para lavagem de mãos com água limpa e quente ou morna, sabão
e papéis-toalhas.

•

Exija a lavagem de mãos na chegada ao trabalho, durante intervalos, ao usar o banheiro, antes e após se
alimentar, beber ou usar produtos que contenham tabaco e após tocar superfícies contaminadas.

•

Ofereça suprimentos/estações para higienização de mãos, lenços ou toalhetes em recipientes portáteis para
facilitar a higienização frequente das mãos (entre as lavagens de mãos) após o manuseio de objetos tocados
por outras pessoas.

Limpeza e higienização adicionais e rotineiras
•

Estabeleça uma programação de manutenção do ambiente que inclua limpeza e higienização frequentes.

•

Ofereça suprimentos adequados para limpeza e higienização profundas após um caso suspeito de COVID-19.

•

Desinfete com frequência as superfícies de alto manuseio.

•

Assegure que os funcionários utilizem luvas de proteção e proteção dos olhos/facial ao manusearem
produtos químicos.

•

Assegure que veículos de trabalho de uso compartilhado estejam limpos e desinfetados sempre que
ocupantes diferentes utilizarem o veículo, e regularmente caso a mesma pessoa o utilize.

•

Mantenha as fichas de dados de segurança (SDSs) para todos os desinfetantes no local.

Estabeleça procedimentos para trabalhadores doentes
•

Exija que os trabalhadores doentes fiquem em casa ou que permaneçam isolados caso estejam em
acomodações rurais.

•

Identifique e envie para casa ou isole trabalhadores que desenvolvam sinais de COVID-19.

•

Isole áreas temporariamente até que estejam profundamente limpas e higienizadas após relatos de
empregados com suspeita ou confirmação de COVID-19.

Educação do funcionário sobre os perigos da COVID-19
No idioma de maior fluência dos funcionários, informe:
•

Os sinais, sintomas e fatores de risco associados à doença COVID-19.

•

Como impedir a disseminação do coronavírus no ambiente de trabalho.
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•

Como lavar as mãos eficientemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.

•

A importância de cobrir tossidas e espirros e de não tocar o rosto antes de lavar as mãos.

* Este documento é um resumo. Para mais detalhes, consulte a F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and Prevention
Ideas for Workplaces.
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