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Encaminhamos orientações de ações de prevenção COVID-19 aos profissionais dos 

equipamentos de Assistência Social. 

 

Orientações a todos os funcionários e colaboradores (prestadores de serviço): 

 

• Reforçar os procedimentos de higiene de desinfecção dos mobiliários (cama, mesas de 

cabeceira, armários, sofá, etc.), objetos pessoais, superfícies, ambientes, utensílios e 

equipamentos de convivência (bebedouros, televisão, telefone, etc.). A desinfecção 

pode ser feita com álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para 

este fim; 

• Manter os ambientes ventilados e arejados naturalmente (portas e/ou janelas abertas); 

• Divulgar e reforçar medidas de higiene corporal (principalmente das mãos) água e 

sabonete líquido, para funcionários e pessoas em situação de rua; 

• Solicitar as pessoas em situação de rua que na sua admissão no equipamento é 

necessário a higiene corporal (banho). No banheiro manter a distância de 1 metro pelo 

menos; 

• Proibir o uso de utensílios compartilhados como: copos, xícaras, garrafas de água, 

talheres, etc. Durante as refeições, se possível, manter a distância 1 metro pelo menos. 

• As lixeiras devem ser higienizadas com água sanitária e esvaziadas regularmente, 

sobretudo se contiverem secreções de expectoração ou higiene da tosse; 

• Recomendar o uso de máscara para funcionários e para o usuário que apresentarem 

sintomas respiratórios até a transferência e encaminhar para o fluxo estabelecido; 

• Informar a UBS de referência sobre as pessoas em situação de rua e funcionários com 

suspeita de COVID-19;  

• Atualizar a situação vacinal, doença pneumocócica e outras vacinas para os usuários e 

funcionários; 

 

 



 

Orientações gerais as pessoas em situação de rua: 

• Orientar sobre os sinais e sintomas do COVID 19 e qual as ações a serem 

tomada em caso de aparecimento dos mesmos. 

• Orientar que durante a tosse ou espirro cubra o rosto com o antebraço; 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal; 

• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

 

Em caso de necessidade de transporte até a unidade com a utilização do carro do serviço ou 

próprio, ter os seguintes cuidados: 

1. Garantir a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte; 

2. Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do 

transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro 

desinfetante indicado para este fim. 

 

 

Para mais informações acesse o link: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/informe_tecnico_recomenda

coes_estabelecimentos_nao_relacionados_a_saude.pdf 
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