
 
São Paulo, 19 de março de 2020 

 
COMUNICADO COVISA - Recomendações gerais de medidas não farmacológicas, para 
contenção da COVID-19, voltadas as organizações não governamentais, aos estabelecimentos 
comerciais e aos estabelecimentos de serviços privados, exceto os assistenciais de saúde e de 
educação. 
  
Considerando o cenário epidemiológico da pandemia de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) e 

a situação de transmissão comunitária instaurada no Município de São Paulo; 

 
Considerando que na ausência de vacina e de tratamento específico para o coronavírus, as medidas 

não farmacológicas são a estratégia de resposta mais importante;  

 
Considerando que as medidas farmacológicas visam reduzir a velocidade de transmissão do vírus na 

comunidade, possibilitando uma melhor distribuição dos casos ao longo do tempo e evitando assim o 

esgotamento dos serviços de saúde;  

 
Considerando a publicação em  13 de março de 2020, do Decreto estadual nº 64.862 que dispõe sobre 

a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais 

de prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo coronávírus), bem como recomendações no setor 

privado Estadual; 

 
Considerando a publicação do Decreto estadual Nº 64.864, de 16 de março de 2020 que dispõe sobre 

a adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas;  

 
Considerando o Decreto municipal Nº 59.283, de 16 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do coronavírus;  

 
Considerando o Decreto municipal Nº 59.285, de 18 de março de 2020 suspende o atendimento 

presencial ao público em estabelecimentos comerciais e o funcionamento de casas noturnas e outras 

voltados à realização de festas eventos ou recepções. 

 
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), em conformidade com as orientações do Ministério 

da Saúde, recomenda que as organizações não governamentais, os estabelecimentos comerciais e os 

estabelecimentos de serviços privados, exceto os assistenciais de saúde e de educação, adotem as 



seguintes medidas não farmacológicas, durante o período de emergência em saúde no Município de 

São Paulo: 

1. Avaliem, considerando a natureza do trabalho, a possibilidade de alteração no regime de 

trabalho e de medidas que reduzam o deslocamento laboral e o fluxo urbano, conforme segue:  

• Identificar entre os funcionários aqueles que possuem fatores de risco para agravamento da 

COVID-19; 

• Afastar temporariamente, ou manter em regime de teletrabalho e/ou a antecipar de férias 

devem ser considerados principalmente para os seguintes grupos de risco:  

- funcionárias gestantes e lactantes,  

- funcionários acima de 60 anos; 

- funcionários com doenças ou qualquer outra condição de risco (hipertensão, doenças 

cardiovasculares, doenças pulmonares, pacientes com câncer, pacientes imunossuprimidos ou 

em uso de medicação imunossupressora) de desenvolvimento de sintomas mais graves 

decorrentes da infecção pelo coronavírus; 

• suspender temporariamente o trabalho de todos os colaboradores, se possível; 
• afastar temporariamente os indivíduos que não são essenciais para o andamento do trabalho; 
• restringir temporariamente a prestação ou acesso ao serviço e implantar ou implementar canais 

de atendimento não presenciais: telefone e atendimento online e outros; 

• alterar a forma de trabalho, por meio da implantação ou implementação do teletrabalho ou 

home office; 

• adiar encontros de trabalho (eventos, capacitações, cursos, reuniões e outros) que possam ser 

postergados ou realizá-los por meio webconferência, audioconferência, transmissão online e 

outras formas de comunicação à distância; 

• cancelar viagens não essenciais; 

• reorganizar a jornada de trabalho, implantando escalas diferenciadas, trabalhos em turnos, de 

forma que o horário de entrada e/ou saída recaiam fora dos horários de pico de afluência ao 

sistema de transporte público; 

• antecipar férias; 

• afastar do trabalho ou colocar em regime de teletrabalho, o funcionário que  tenha regressado 

do exterior, advindo de área com transmissão comunitária de COVID-19, mesmo sem sintomas; 

pelo período de 14 dias contados da data do reingresso; 

• Informar e treinar os funcionários para a etiqueta respiratória e lavagem das mãos; 

2. Orientem os funcionários sobre: 

• as medidas preventivas da COVID-19, reforçando as medidas de afastamento social, de 

etiqueta respiratória e de lavagem de mãos. Essas orientações estão disponibilizadas no site 

da COVISA no link:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doenca
s_e_agravos/index.php?p=291730. 

3. Orientem os funcionários a não comparecerem ao trabalho se manifestarem algum sintoma 

respiratório. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=291730
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=291730


4. Afastem imediatamente os funcionários doentes que apresentarem sintomas respiratórios que 

chegarem ao trabalho ou apresentarem os sintomas durante o período de trabalho , se possível 

disponibilizando uma máscara cirúrgica. 

5. Mantenham, sempre que possível, a ventilação natural do ambiente de trabalho.  

6. Realizem a manutenção de aparelhos de ar condicionado, observadas as orientações das 

autoridades de saúde e sanitária. 

7. Ampliem a frequência de limpeza de piso, bancadas, superfícies, corrimão, maçaneta e banheiros 

com álcool 70% ou solução de água sanitária.  

8. Disponibilizem e garantam, para uso dos funcionários e dos usuários, local para lavagem frequente 

das mãos, provido de sabonete líquido e toalhas de papel descartável. Um quantitativo de máscaras 

cirúrgicas pode ser desejável, principalmente para uso em funcionários que venham a apresentar 

sintomas durante o trabalho; 

9. Disponibilizem e garantam álcool gel para uso dos funcionários e dos usuários em pontos 

estratégicos de fácil acesso, para higiene das mãos, principalmente em locais onde não há acesso fácil 

acesso à lavagem das mãos.  

10. Informem aos funcionários expostos se ocorrerem casos confirmados de       COVID-19, mantendo 

o sigilo dos dados pessoais do(s) funcionário(s). Os funcionários que tiveram contato próximo ao caso 

confirmado devem ficar atentos a sintomas respiratórios por 14 dias após a data do último contato.  

11. Forneçam informações claras aos funcionários para evitar estigmatizacão ou discriminação de 

funcionários suspeitos ou confirmados de COVID-19. 

 
 
 
 


