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Ao término de seu turno

Tome banho no local de trabalho antes da troca de roupa
no fim do turno

Aos profissionais da saúde é recomendado que tome
banho no local de trabalho (antes da troca de roupas ao
fim do turno) e outro banho completo imediatamente ao
chegar em casa

Após o encerramento do turno, 
vá direto para sua residência!



Ao retornar à sua residência

Limpe os itens pessoais (celular, chaves, óculos, relógio
e tudo o que você trouxer da rua) com álcool 70% líquido
ou gel, ou com água e sabão, caso seja possível

Após retirar a roupa, lave as mãos com água e sabão por 
pelo menos 20 segundos ou utilize álcool gel

Retire suas roupas assim que entrar em sua residência 

Separe as roupas usadas na rua em uma sacola plástica
para lavar

Retire os calçados antes de entrar em casa

Tome banho completo, imediatamente!



Evite circulação em áreas comuns da casa.
Dentro de casa, mantenha o distanciamento e use máscara

Se possível, utilize banheiro e quarto separados dos demais
moradores da casa

Não reutilize roupas antes de proceder com a lavagem
adequada

Não mantenha contato com animais domésticos

Uma medida importante que visa evitar a disseminação do vírus entre os familiares
são as moradias alternativas. Uma dessas alternativas são acomodações em hotéis
da cidade.
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• EVITE RODAS DE CONVERSA e AGLOMERAÇÕES 

• EVITE fazer tarefas na rua, sem necessidade

• NÃO abrace, beije ou dê apertos de mãos

• MANTENHA DISTÂNCIA de 2 metros mesmo com máscara

• USE MÁSCARAS na rua, dentro do transporte público e privados, e com o capacete

• Ao espirrar ou tossir, cubra a boca e nariz com a parte interna do braço

• Evite tocar nos olhos, nariz e boca

• Monitore sua saúde diariamente, aferindo a  temperatura duas vezes ao dia e observando: 

• Febre ≥ 38.0 ºC e qualquer outro sintoma de COVID-19 (tosse seca ou falta de ar ou 

garganta inflamada), FIQUE EM CASA e avise imediatamente seu supervisor

• O intervalo das aferições deve ser de no mínimo 8 horas e uma sempre antes de se iniciar 

o plantão

Ao retornar à sua residência


