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ASPECTOS SANITÁRIOS
COVID-194: Enfermidade infecciosa respiratória causada por um novo coronavírus detectado na China. 

A enfermidade atualmente continua sob investigação e no momento da elaboração deste documento 

segundo a Definir Organizacao Mundial da Saude, o vírus pode propagar-se por meio de duas formas: 

(i) de pessoa à pessoa mediante gotículas respiratórias que se produzem quando uma pessoa

infectada tosse ou espirra e estas gotículas entram em contato com a outra pessoa por meio dos 

olhos, boca e nariz, e (ii) mediante o contato com superfícies ou objetos contaminados, caso uma 

pessoa toque uma superfície ou objeto que tenha o vírus e logo após ponha o dedo ou a mão na boca, 

nariz ou nos olhos.

Os sintomas mais habituais da COVID-19 são febre, tosse seca e cansaço. Outros sintomas menos 

frequentes e que afetam alguns pacientes são dores e mal-estar, congestão nasal, dor de cabeça, 

conjuntivites, e dor de garganta, diarréia, perda do gosto ou olfato e erupções cutâneas ou mudanças 

da cor dos dedos das mãos ou dos pés. Estes sintomas costumam ser leves e começam gradualmente. 

Algumas pessoas infectadas somente apresentam sintomas levíssimos; outras, inclusive, sintoma 

algum.

INTRODUÇÃO
Ante a emergência gerada pela COVID-19, neste documento oferecem-se recomendações para guiar 

os responsáveis das obras de infraestrutura, especialmente aquelas financiadas pelo BID, para que 

ditas obras possam reiniciar-se ou manter-se, sem colocar os trabalhadores em risco de contágio, e 

indiretamente a suas famílias e às comunidades vizinhas.

Não se pretende substituir os protocolos específicos que devem ser observados em relação a toda 

obra, segundo seu entorno e em referência à legislação de cada país, porém complementar os 

esforços realizados pelas autoridades de saúde e laborais, empresas do setor da construção civil, ou 

pelas mesmas empresas, para que se proceda à gestão desta nova enfermidade, cujas características 

e medidas de controle não são totalmente conhecidas

Este documento faz parte de uma série de publicações do BID, com recomendações cuja finalidade é 

de se fazer face à COVID-19, em nível regional1 , intersetorial2  e de projetos do setor privado3, entre 

outras.

1https://publications.iadb.org/es/del-confinamiento-a-la-reapertura-consideraciones-estrategicas-para-el-reinicio-de-las-actividades-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-marco-de-la-covid-19
2https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-GU-LON/GU-L1039/60%20Project%20Procurement%20of%20Goods%20and%20Services/Nota%20técnica%20de%20seguridad,%20salud%20e%20higiene%20COVID-19.pdf
3https://www.idbinvest.org/es/publications/guia-para-proyectos-de-infraestructura-sobre-covid-19-perfil-rapido-de-riesgo-y-marco
4https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

1

https://publications.iadb.org/es/del-confinamiento-a-la-reapertura-consideraciones-estrategicas-para-el-reinicio-de-las-actividades-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-marco-de-la-covid-19
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-GU-LON/GU-L1039/60%20Project%20Procurement%20of%20Goods%20and%20Services/Nota%20t�cnica%20de%20seguridad,%20salud%20e%20higiene%20COVID-19.pdf
https://www.idbinvest.org/es/publications/guia-para-proyectos-de-infraestructura-sobre-covid-19-perfil-rapido-de-riesgo-y-marco
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


RECOMENDAÇÕES

As recomendações se dividem em cinco grupos, os quais serão detalhados 

ao longo do documento.

I. Preparação do local da obra.

II. Execução de atividades de construção.

III. Prevenção do contágio em oficinas e outros locais fechados da obra.

IV. Supervisão e monitoramento.

V. V. Capacitação e comunicação.
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5 Idem Referência 3

Tabela 1. Matriz para a valoração de riscos (Ver Nota do Tradutor ao final do documento com a tradução correspondente)
Fonte: Guia de avaliação de riscos da Autoridade de Saúde e Segurança Ocupacional da Irlanda

A. PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E ANÁLISES DE RISCO DE CONTÁGIO NO LOCAL DA 

OBRA

Recomenda-se realizar um Plano específico para prevenir a COVID-19 no local da obra, 

que contenha, no mínimo, as seções apresentadas neste documento, e no qual se detal-

ham as atividades, recursos e responsáveis para executá-las, bem como a identificação dos locais e 

cronograma de execução.

Adicionalmente, é importante que cada obra conte com um perfil de risco que permita definir sua 

vulnerabilidade frente à ameaça de contágio pela COVID-19, a fim de se identificar riscos e de se 

adotar medidas para evitá-los ou mitigá-los. Recomenda-se o uso da metodologia proposta pelo BID 

Invest5, que consta de três passos:

I. PREPARAÇÃO DO LOCAL DA OBRA
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Valiação da capacidade de gestão: tem por finalidade determinar se o projeto conta com recursos 

e estrutura mínimos para gerir oportunamente a prevenção e resposta ao contágio durante a 

execução de trabalhos. Permite corrigir deficiências antes de iniciar ou continuar.

Avaliação do risco contextual e risco do projeto: centra-se no estudo do entorno no qual se 

desenvolve o projeto, incluindo o comportamento da pandemia no país anfitrião, a resiliência em 

relação ao sistema de saúde local e o nível de informação da população. Com relação ao projeto, 

analisam-se as características da força laboral, suas práticas laborais, mobilidade e características 

de alojamento.

Determinação do perfil de risco do projeto: para cada risco avaliado será  outorgada uma 

qualificação (três possíveis) cuja metodologia estabeleça recomendações para evitá-lo ou medidas 

para mitigá-lo.

Uma vez elaborado o perfil de risco único e iniciadas as obras, recomenda-se que os profissionais 

responsáveis por saúde ocupacional, realisem avaliações de riscos regularmente com base na 

programação de tarefas, com o intuito de identificar as tarefas que por sua natureza impliquem um 

perigo de contágio e controles com os quais serão implicados.

1.

2.

3.

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADA PERIGOSA CATASTRÓFICA

CONSEQUÊNCIA
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Cada risco deverá ser valorado usando-se uma matriz como a que se mostra na Tabela 1.



Fonte: Departamento de Saúde da Pensilvânia, Departamento de Ciência e Tecnologia das Filipinas e CDC-EEUU.
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B. DOTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL

Recomenda-se assegurar-se de que haja disponibilidade de Equipamento de Proteção 

Pessoal (EPP) suficiente na obra, que inclua máscaras (ver Tabela 2), luvas, lentes, más-

cara facial, vestimenta de tecido impermeável, desinfetantes e sabão suplementar, prevendo o aumen-

to do consumo nos projetos em razão da situação da COVID-19.

BOA PRÁTICA

A Cidade de Boston está desenvolvendo uma lista de verificação de trabalhos seguros no 

setor de construção que permita aferir que todas as medidas de prevenção do contágio 

estejam prontas antes do início dos trabalhos. Um esboço da lista pode ser encontrado neste 

link.

Um guia sobre como colocar, usar e dispôr de máscaras pode ser encontrado neste link.

Tabela 2.  Tipos de máscaras e seu uso.

MÁSCARA
DE TECIDO 

DENOMINAÇÃO ILUSTRAÇÃO USUÁRIO
E USO

CONFORTO
E

COMODIDADE

TIPO
DE PROTEÇÃO

CUIDADOS
E DESCARTES 

MÁSCARA
CIRÚRGICA

RESPIRADOR
N95 OU FFP2

Para 
qualquer 

pessoa em 
locais 

públicos

Para 
pacientes 
e pessoal 
da saúde 

Para 
pessoal que 

atende 
pacientes 
COVID-19

Protege os 
outros, 

porém não o 
usuário. Não 
é resistente a 

líquidos.

Protege o 
usuário e 

pode 
proteger 
os outros

Protege o 
usuário e 

outros

Lavar depois 
de cada uso 

(50 
lavagens)

Descartar 
após cada 

uso

Preferencial-
mente 

descartar 
após cada 

contato

Pode ser 
frouxa ou 
ajustada

Fouxa

Ajustado

https://www.boston.gov/sites/default/files/file/2020/04/Boston%27s%20Covid-19%20Construction%20Site%20Best%20Practices%20Worksheet_0.pdf
https://www.boston.gov/sites/default/files/file/2020/04/Boston%27s%20Covid-19%20Construction%20Site%20Best%20Practices%20Worksheet_0.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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Ademais, recomenda-se contar com um 

termômetro infravermelho (sem contato com a 

pele), para aferir a temperatura dos 

trabalhadores no início da jornada.

É recomendável contar com lavabos portáteis 

no local, a razão de um para cada 20 

trabalhadores, e facilmente acessíveis. Preferen-

cialmente as torneiras e dispensadores de 

sabão serão acionados com o pé ou, na falta, 

mediante alavancas grandes acionáveis pelo 

cotovelo. Recomenda-se dispor de toalhas de 

papel para a secagem das mãos e lixeiras com 

tampa. Também recomenda-se entregar a cada 

equipe de trabalho um dispensador de álcool 

em gel, para que cada trabalhador tenha acesso 

caso necessite. 

Um guia para construir lavabos portáteis com 

pedais pode ser encontrado neste link.

É importante que todas os armazens, depósitos 

de vestimentas, armários e qualquer outro local 

de expedição de material, troca ou 

armazenamento de equipamentos, materiais ou 

ferramentas estejam equipados com produtos 

de limpeza para sua desinfectação.

Recomenda-se colocar cartazes em locais 

visíveis com a seguinte informação

Protocolo para lavagem de mãos.

Protocolo para distanciamento físico.

Protocolo em caso de espirro e tosse.

Sintomas de COVID-19.

Obrigação de não se apresentar ao trabalho 

caso apresente sintomas.

Obrigação de se reportar a seu superior caso 

apresente sintomas ou caso tenha tido 

contato com pessoas apresentando COVID-19, 

ou suspeitas de estarem contaminadas por 

alguma enfermidade infectocontagiosa.

https://www.youtube.com/watch?v=D3mQBRQr6dY


6 Ainda que não exista consenso sobre qual seja a temperatura a partir da qual seja considerada como estado febril, 38 graus Celsius é a temperatura de referência do CDC-EEUU. 
Todavia, uma temperatura próxima a tal referente e combinada com outros sintomas deveriam servir como  alerta ao entrevistador sobre um eventual caso suspeito.
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C. MANEJO DE CASOS SUSPEITOS 

Recomenda-se considerar uma 

pessoa como sendo um caso 

suspeito quando:

Registre uma temperatura de 38 graus Celsius6 

ou superior a tanto;

Responda afirmativamente à pergunta 1 do 

questionário descrito na letra B da seção II 

deste documento;

Responda afirmativamente à pergunta 2 do 

mencionado questionário e a dois ou mais 

sintomas da pergunta 3.

É recomendável isolar os casos suspeitos para 

evitar um possível contágio, e notificar o 

gerente da obra para que informe às 

autoridades de saúde. Recomenda-se que o 

supervisor do indivíduo suspeito de contágio 

proceda seguindo estes procedimentos:

Proteger-se com máscara e protetor.

Entregar um respirador N95 ao indivíduo 

suspeito e pedir-lhe que o porte.

Pedir-lhe que se abstenha de entrar em 

contato com outras pessoas até que seja 

transferido para um centro médico.

Caso a suspeita tenha surgido após o início 

dos trabalhos, pedir-lhe que nomeie os 

locaise pessoas dentro da obra com onde haja 

estado e com as quais tenha tido contato até 

o momento.

Ordenar a evacuação dos locais onde tenha 

estado a pessoa suspeita, desinfetar tais 

locais, e enviar para casa as demais pessoas 

com as quais tenha tido contato, ainda com a 

recomendação de isolamento de seus 

familiares até que seja confirmado que não 

estejam os mesmos infectados.

Caso a pessoa suspeita tenha sintomas leves de 

tosse ou febre, a OMS recomenda que ela fique 

em casa, isolada do resto de sua família e 

observe seus sintomas. Caso os sintomas sejam 

fortes, deverá ser transferida imediatamente ao 

centro médico coberto pelo seu seguro de 

saúde, preferencialmente em uma ambulância, 

ou ao menos em um veículo da empresa que 

garanta seu isolamento. Não é recomendável 

que se transfira por meio de transporte público 

onde haja contato com outras pessoas.

Recomenda-se que a pessoa suspeita 

comunique a seu supervisor o resultado de seu 

exame médico. Caso o médico confirme a 

suspeita, a pessoa deverá abster-se de retornar 

ao ambiente de trabalho, e seguir todas as 

instruções do centro médico, até que lhe seja 

dado alta.

. 

BOA PRÁTICA

O CDC-EEUU definición guias de orientação para o autoisolamento de pessoas declaradas 

suspeitas ou confirmadas positivas para COVID-19 que vivem em espaços reduzidos ou em 

habitações compartilhadas. O guia para espaços reduzidos pode ser encontrado neste link, e 

o guia para habitações compartilhadas pode ser encontrado neste link.

Mais informações sobre como gerir de forma segura o retorno às atividades laborais dos trabalhadores 

que sejam suspeitos ou resultarem positivo para COVID-19 podem ser encontradas neste link.

1.

2.

3.

4.

5.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/living-in-close-quarters.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/shared-housing/index.html


7 Recomendações similares podem ser encontradas no documento “COVID-19: Medidas de Prevenção em Obras – Medidas para evitar o contágio e propagação do coronavírus em 
obras”; OPS, OMS, UNOPS, versão 1, abril de 2020. Ver  https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52057/FPLPSCOVID19200007_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
8 Outras recomendações úteis, relacionadas à questão laboral, podem ser encontradas no Departament of Labor a través de OSHA. Ver:  
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf - https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/standards.html
9 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses.

Distribuição recomendada para os ônibus (Ver Nota do Tradutor ao final do documento com a tradução correspondente)
Fonte: Associação Estadounidense de Transporte Público

II. EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO 7 8   
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A. TRANSPORTE DE 

TRABALHADORES PARA AS 

OBRAS

É recomendável que qualquer 

trabalhador que apresente sintomas de gripe, 

abstenha-se de ir ao local de trabalho e 

notifique a seu supervisor a razão de sua 

ausência. Esta recomendação também se aplica 

para trabalhadores de idade avançada (definida 

segundo as regulamentações de cada pais) e 

daqueles que padecem de problemas médicos 

prévios, tais como hipertensão arterial, 

problemas cardíacos ou pulmonares, diabetes 

ou câncer, já que segundo a OMS, estes têm 

mais probabilidades de apresentarem quadros 

graves. Em qualquer destes casos, e seguindo 

as regulamentações própias de cada país, 

recomenda-se que o empregador garanta o 

emprego do trabalhador, sua remuneração, 

seguro saúde, e outros benefícios aplicáveis.

Recomenda-se que os trabalhadores se 

desloquem até o local da obra, 

preferencialmente por meio de transporte 

fornecido pela empresa contratante, ou em 

última instância em transporte público, ante o 

qual recomenda-se tomar as seguintes 

precauções: 

Fazer uso de máscara antes de adentrar a 

unidade; 

Manter-se o adequado distanciamento social, 

o que implica que, caso a unidade de 

transporte não tenha lugar suficientemente 

disponível, que se ocupe o espaço seguinte em 

outro transporte, sem que seja penalizada sua 

chegada tardia por razão de atraso;

Carregar consigo alcool em gel e aplicá-lo nas 

mãos toda vez que toque alguma superfície e 

realize pagamento; e

Evitar tocar o rosto antes, durante e após fazer 

uso do transporte.

Onde for possível, deve-se promover o uso de 

meios de transporte individuais, como 

motocicletas, bicicletas e, quando razoável, 

promover meios para que os trabalhadores 

cheguem caminhando. É importante dispor de 

espaços suficientes de estacionamento para os 

meios de transporte. Não se recomenda o uso 

de modalidade carpooling.

Caso se utilize transporte coletivo privado, 

recomenda-se exigir ao provedor do serviço a 

limpeza e desinfecção das unidades antes e 

após cada viagem, bem como a provisão 

suficiente de unidades para que dentro delas 

seja guardada uma distância de 1 m entre os 

passageiros, oferecer alcool em gel ao entrar, 

instalação de lixeiras com tampas e manter 

todas as janelas abertas para melhorar a 

circulação de ar. A Imagem 1 mostra a 

distribuição recomendada dentro dos ônibus.

CORREDORCORREDORCORREDOR

MOTORISTA

ASSENTO
DISPONÍVEL

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52057/FPLPSCOVID19200007_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/standards.html
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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B. RECEPÇÃO DE TRABALHADORES

Recomenda-se que, ao locomoverem-se para o local de trabalho e adentrarem-no, os 

trabalhadores devem lavar suas mãos e se submeterem à medição de temperatura, além de 

procederem a uma breve entrevista sobre seu estado de saúde. Deverá ser designada uma 

pessoa (ou mais, segundo a quantidade de trabalhadores) para realizar a entrevista e a medição da 

temperatura. Recomenda-se realizar ambos os procedimentos simultâneamente, e diligenciar a planilha 

de controle com o seguinte roteiro:

Nas últimas duas semanas esteve em contato com alguma pessoa com COVID-19?

Nas últimas duas semanas teve algum dos sintomas seguintes? 

Tosse

Dificuldade para respirar

Nas últimas duas semanas teve ao menos dois destes sintomas?

Febre.

Calafrios. 

Tremores no corpo.

Dor muscular.

Dor de cabeça.

Dor de garganta.

Perda do olfato ou do gosto.

Lembre-se de lavar suas mãos frequentemente, manter-se a 1 m de distância de outras pessoas (e usar 

máscara quando não puder manter esta distância), espirrar e tossir cobrindo-se o rosto com o 

cotovelo, não compartilhar seu EPP, comida e nem garrafa de água, desinfetar todas as ferramentas 

compartilhadas antes e após usá-las e relatar ao superior, caso tenha qualquer destes sintomas, com a 

maior brevidade possível.

As respostas deverão ser anotadas pela pessoa entrevistadora em um diário de notas, de maneira que 

as respostas sejam registradas e possam ser revisadas a qualquer momento pelas autoridades 

competentes que solicitem evidência da implementação de medidas preventivas do contágio.

1.

2.

a.

3.

4.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

b.
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C. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS NO RAMO DE CONSTRUÇÃO

Durante o desenrolar das atividades laborais de construção, recomenda-se:

Aplicar o protocolo relativo à tosse e espirro a todo o momento (cubrir-se com lenços descartáveis e 

depositá-los em lixeiras com tampas de fechamento imediato, ou cubrir-se com o cotovelo caso não 

tenha lenços descartáveis), e não cuspir.

Realizar toolbox talks (ou reuniões de abertura de turno) em locais abertos onde seja possível manter 

pelo menos 1 m de distância entre as pessoas. Preferencialmente deverá haver um local específico para 

as reuniões com demarcação no solo. Aproveitar tais reuniões para repassar as medidas de prevenção 

do contágio e aclarar dúvidas. Recomenda-se realizar as reuniões em subgrupos de no máximo cinco 

pessoas.

Lavar as mãos: 

   Após assoar o nariz, tossir ou espirrar.

   Antes, durante e após preparar os alimentos. 

   Após usar o serviço sanitário.

   Após tocar na lixeira.

   Antes e após a jornada (incluso após ter lavado as mãos ao ingressar no local).

   Antes e após todos os descansos e pausas para as refeições.

   Antes e após tocar em objetos compartilhados.

Escalonar os tempos de início e fim da jornada, refeição e recesso, e evitar aglomerações e manter o 

distanciamento de 1 m entre trabalhadores, nas áreas destinadas às refeições, vestiários, banheiros e 

repouso.

Evitar trabalhos em espaços confinados. Caso assim não se possa proceder, implementar o uso de 

máscaras e lentes herméticas, a menos que, devido a uma atmosfera deficiente em oxigênio, seja 

necessário dotar os trabalhadores de equipamento especializado.

Evitar compartilhar garrafas de agua, rádios de comunicação, ferramentas, maquinaria e equipamento; 

incluindo EPP, cabos e cintos de segurança. É da responsabilidade de cada trabalhador limpar e 

desinfetar antes e depois de cada contato com qualquer ferramenta, maquinaria e equipamentos que 

devam ser compartilhados. As tarefas deverão ser organizadas de maneira que o compartilhamento de 

objetos seja a última opção.

Evitar a rotatividade de trabalhadores entre locais diferentes, para fins de facilitar a traçabilidade de 

contatos em caso de suspeita ou confirmação de contágio de COVID-19.
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BOA PRÁTICA

Builder’s Association, uma iniciativa privada do setor da construção nos Estados Unidos 

desenvolveu um vídeo tutorial sobre boas práticas de prevenção de COVID-19 dirigido à 

pessoas trabalhadoras do setor. O vídeo pode ser encontrado neste link.

D. RECEPÇÃO DE MATERIAIS

É recomendável delimitar e 

identificar claramente as zonas de 

recepção de materiais. Unicamente as pessoas 

que entregam e recebem materiais deverão ter 

acesso a elas.

Sempre que seja possível, nenhum objeto 

deverá ser trocado entre quem recebe e quem 

entrega (i.e. documentos para assinatura, lápis, 

etc.). As entregas deverão ser descarregadas 

unicamente por aqueles que as recebem, 

usando o EPP apropiado, enquanto que aqueles 

que entregam deverão permanecer dentro do 

veículo.

E. RETORNO PARA CASA

Recomenda-se conscientizar os 

trabalhadores para que ao 

retornarem para casa implementem as medidas 

seguintes:s:

Lavar as mãos antes de ter contato com 

qualquer pessoa ou objeto.

Colocar as bolsas, chaves ou outros elementos 

que tenha colocado em uma caixa ou recipiente 

na entrada da casa a fim de limpá-los ou 

desinfetá-los, segundo a situação.

Desinfetar o telefone celular, óculos de sol, 

relógio e demais objetos pessoais com lenços 

limpantes e produtos desinfetantes.

Trocar os sapatos e a roupa exterior que tenha 

sido utilizada, colocando-a em uma sacola para 

lavar.

Lavar a roupa que tenha sido utilizada no 

ambiente de trabalho e limpar os sapatos.

Tomar uma ducha ou lavar as partes do corpo 

que tenham estado expostas durante a jornada 

laboral.

Garantir que o pessoal da limpeza desinfecte frequentemente superfícies de alto trânsito, como 

lavatórios/lavabos, maquinaria compartilhada, painéis elétricos e dispensadores de água, sempre 

observando boas práticas de proteção pessoal e de manipulação de productos químicos, incluindo a 

disponibilidade de fichas de segurança (MSDS) de qualquer produto desinfetante que tenha sido 

trazido ao local para tais efeitos.

https://www.youtube.com/watch?v=heek-ouViv0


A. OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Recomenda-se distribuir as salas dos escritórios de maneira que estes fiquem separados 

por no mínimo 1,8 m ou, sendo impossível, colocar aparadores de proteção em acrílico 

entre elas. Na medida do possível, evitar que dois escritórios fiquem de frente um ao 

outro. A imagem 2 ilustra dita distribuição espacial.

É importante garantir uma boa ventilação natural na oficina de trabalho, assegurando um fluxo 

horizontal constante de lado a lado da edificação por meio de janelas amplas. 

Recomenda-se colocar cartazes nas portas e quadros informativos com informação seguinte:

Procedimento para a lavagem de mãos 

Norma de distanciamento físico

Norma para espirro e tosse 

Sintomas da COVID-19

Obrigação de não se apresentar ao trabalho caso apresente sintomas

Obrigação de relatar a seu superior caso apresente sintomas ou tenha estado em contato com 

pessoas com COVID-19, ou suspeitas de estarem contaminadas por alguma enfermidade 

infectocontagiosa
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III. PREVENÇÃO DO CONTÁGIO EM OFICINAS
E OUTROS LOCAIS FECHADOS DA OBRA

Imagem 2. Distribuição 
recomendada de espaços de 
trabalho nos escritórios 
Fonte: Condeco Software: 
Regressando ao escritório
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Caso seja possível, estabelecer e assinalar uma porta de entrada e uma de saída, separadas ao menos 

por 1,8 m, e um fluxo de circulação unidirecional dentro da oficina de trabalho para evitar contatos 

frontais e eliminar os controles de acesso táteis, substituindo-lhes por leitores de cartões sem contato.

Deverá haver um lavabo para as mãos para cada 20 trabalhadores, equipado com sabão e lenços de 

papel descartáveis.

Recomenda-se que todos os trabalhadores da área administrativa se submetam aos mesmos controles 

que o resto do pessoal, antes de iniciarem seu trabalho. No desenrolar das atividades laborais adminis-

trativas nas oficinas, é recomendável seguir as seguintes indicações:

Fazer uso tanto quanto possível da ferramenta de teletrabalho.

Fomentar reuniões mediante teleconferências ou qualquer outra aplicação tecnológica, evitando 

reuniões presenciais.

Atender provedores e outras pessoas externas à população laboral por meio de correio eletrônico, 

videochamadas, ou qualquer aplicação tecnológica que não requeira atenção pessoal. Caso não seja 

possível, atendê-las por meio de encontros agendados.

Restringir o número de pessoas dentro do edifício, procurando manter o distanciamiento de 1,8 m. 

Intensificar as medidas de limpeza e desinfectação, principalmente naquelas superfícies manipula-

das com frequência, como maçanetas, móveis de recepção, balcões de check-in, estantes, cadeiras, 

mesas, equipamentos de informática e plotters, entre outros.

Solicitar aos trabalhadores que desinfectem frequentemente seu posto de trabalho, ferramentas e 

artigos pessoais.

Realizar medições de temperatura aleatórias ao longo da jornada.
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B. VESTIÁRIOS

Caso existam vestiários, é impor-

tante que tenham área suficiente 

para que seja mantida uma distân-

cia mínima de 1,8 m entre as pessoas. Preferen-

cialmente cada vestiário terá uma porta de 

entrada e uma de saída. A disposição das portas 

de entrada e saída representa um fluxo de circu-

lação unidirecional que prioritariamente deverá 

se manter dentro do vestiário para minimizar o 

contato frontal entre trabalhadores. Mesmo 

assim, o uso dos vestiários deverá ser feito de 

forma escalonada, para evitar aglomerações.

Os vestiários deverão estar equipados de 

lixeiras com tampas para descarte apropriado 

de EPP. Ademais, é importante garantir uma boa 

ventilação natural nos vestiários, assegurando 

um fluxo horizontal constante de lado a lado da 

edificação por meio de janelas amplas. Não se 

recomenda a instalação de secadores mecânic-

os, mas sim de dispensadores de toalhas de 

papel descartáveis.

Por último, é uma boa prática que cada 

trabalhador tenha dois armários, ou pelo menos 

bolsas: um para guardar sua roupa de trabalho 

(que não deverá sair do local) e outro para guar-

dar sua roupa pessoal (que não deverá ser 

utilizada para além do vestiário).

C. REFEITÓRIOS E ZONAS 

COMUNS

Do mesmo modo que nos 

vestiários, os refeitórios e zonas 

comuns fechados deverão possuir área 

suficiente para se ter no mínimo 1,8 m de 

distância entre as pessoas, assim como uma 

D. VEÍCULOS E MAQUINARIA

Recomenda-se que todos os 

veículos para deslocamentos 

internos estejam equipados com 

uma garrafa de álcool em gel a 70%, uma 

garrafa de produto desinfetante e lenços de 

papel descartáveis, para que cada pessoa que 

os utilize desinfete suas mãos e superfícies tais 

como maçanetas de portas, papel toalha, 

espelho, dash e caixa de marchas antes de 

iniciar cada viagem.

Também recomenda-se colocar rotulagem 

interna que sirva como lembrete para que cada 

pessoa usuária saiba de sua obrigação de 

desinfetar a unidade antes de iniciar cada uso.

única porta de entrada e saída. Na medida do 

possível dever-se-á manter o fluxo unidirecional 

proposto também, além do escalonamento de 

horários para refeição e descanso, bem como 

medidas adequadas para ventilação.

É recomendável estabelecer locais fixos para as 

cadeiras nos refeitórios e zonas comuns de 

descanso, solicitando aos trabalhadores que 

não as desloquem, para se manter o 

distanciamiento físico a todo momento. 

Também é importante marcar no chão as linhas 

de modo a se manter o distanciamento 

necessário enquanto se faz fila para receber os 

alimentos. 

Por último, é importante colocar divisórias nas 

vitrines de entrega da comida, para se criar uma 

barreira entre as pessoas que servem os 

alimentos e os trabalhadores.
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IV. SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DAS
MEDIDAS APLICADAS

A. MAPEAMENTO DE LOCAIS 

Recomenda-se que nas obras se 

mantenha o registro da seguinte 

documentação relacionada aos 

casos de contágios de COVID-19 e outras 

enfermidades infecciosas. Este registro deve 

preservar os direitos de privacidade dos 

trabalhadores e não gerar nenhum tipo de 

discriminação.

Registro dos possíveis casos de trabalhadores 

contaminados. 

Notificações desde o início do projeto de casos 

contagiosos às autoridades de saúde, 

administrações locais, e ao BID (no caso de 

haver financiamento). 

Certificado “De alta” de pacientes em 

investigação e confirmação de que estão 

habilitados para o retorno às atividades do 

projeto. 

Evidência de cumprimento dentro da obra, das 

recomendações das autoridades de saúde 

pública correspondentes com relação a casos 

reportados.  

Evidência do cumprimento da regulação 

nacional com relação ao emprego, 

remuneração, seguro médico e outros 

benefícios aplicáveis aos empregados 

afetados. 

Registro de queixas e reclamações recebidos 

pelos trabalhadores e pela comunidade e a 

forma como foram atendidos. 

Por outro lado, é importante manter-se um 

registro com os números de telefone 

atualizados de todos os trabalhadores e seus 

contatos principais, assim como qualquer 

observação relevante quanto a condições 

subjacentes dos trabalhadores que possam 

aumentar sua vulnerabilidade em caso de 

contágio. Uma descrição detalhada de 

condições de vulnerabilidade pode ser 

encontrada neste link.

B. INSPEÇÕES E SISTEMAS DE 

VIGILÂNCIA

Adicionalmente às inspeções 

rotineiras que fazem os profission-

ais de saúde ocupacional das obras, bem como 

as aleatórias que sejam feitas pelas autoridades 

de saúde e administrações locais, recomenda-se 

que se contratem fiscalizações independentes 

acerca do cumprimento na obra das regulamen-

tações expedidas em cada país para o controle 

da COVID-19, e da implementação e efetividade 

das medidas para prevenção do contágio.

Por último, recomenda-se na medida do possív-

el, implementar-se dispositivos (câmaras, 

sensores de temperatura, sensores de 

contenção de pessoas que ingressam ou saem 

de uma área) que permitam o monitoramento 

contínuo e remoto do cumprimento das medi-

das sanitárias nas diferentes partes da obra.

C. AÇÕES PARA A MELHORIA 

CONTÍNUA

Recomenda-se realizar os seguin-

tes passos para a melhoria contínua:

Estabelecer mecanismos de supervisão e 

avaliação quanto à eficácia das medidas de 

controle implementadas.

Fazer um registro atualizado com a infor-

mação de todo o processo.

Realizar supervisão e divulgação periódica dos 

indicadores de gestão definidos.

BOA PRÁTICA

Na Argentina estão contratando fiscais 

independentes para a supervisão da 

aplicabilidade de medidas contra o 

COVID-19 em obras com financiamento 

BID.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-higher-risk.html


Distanciamento físico

Uso de máscaras 

Lavabo de mãos

Desinfecção de objetos 
compartilhados

Isolamento do entorno

MEDIDA INDICADOR META SUGERIDA

100% 
Disponibilidade de recursos (financeiros, 

humanos, suprimentos, etc) para a 
implementação do plano

Plano específico para prevenir a 
COVID-19 no local da obra

1 para cada 20 pessoas
Quantidade de lavabos de mãos com provisão de 

água, sabão e toalhas descartáveis disponíveis 
próximas aos locais da obra.

Lavatórios de mãos

Um em cada quadro informativo, um 
em cada lavabo de mãos e um em 

cada porta

Quantidade de cartazes informativos 
colocados em locais visíveis.Cartazes informativos

II. EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO

I. PREPARAÇÃO DO LOCAL DA OBRA

100% de escritóriosEscritórios em oficinas distanciados de 1,8 m.Distanciamento de escritórios

100% de lugares fechadosDuas janelas abertas em pontos opostos de 
cada lugar fechado.Ventilação em lugares fechados

100% 
Porcentagem de trabalhadores que chegam ao projeto 
por meios de transporte individual ou que incorporem 

medidas de proteção contra a COVID-19
Transporte em condições 

higiênicas

100% 
Porcentagem de trabalhadores submetidos à medição 

de temperatura e entrevista quando do ingresso na 
obra.

Medição de temperatura e 
entrevista

100%
Porcentagem de trabalhadores no local que negam 
ter tido contato com alguma pessoa com COVID-19 

nas últimas duas semanas.

Trabalhadores sem contato com 
pessoas contaminadas 

100% respostas negativas às três 
perguntas da entrevista10

Porcentagem de trabalhadores em local que negam 
ter tido sintomas associados ao COVID-19.

Trabalhadores em local sem 
sintomas

Mínimo 80%
Porcentagem de trabalhadores 

distanciados 1,8 m em oficinas, refeitório, 
vestiário e áreas comuns, e 1 m em obras.

Mínimo 25%Porcentagem de trabalhadores administrativos 
realisando teletrabalho.

100%
Porcentagem de trabalhadores que 

aplicam as medidas de lavagem de mãos.

100%
Porcentagem de trabalhadores utilizando 

corretamente sua máscara quando não for possível 
manter o distanciamento físico.

100%
Porcentagem de trabalhadores desinfetando 

corretamente os objetos antes e após
o compartilhamento.

Uma anotação por jornada com 
uma linha de referência por 

cada viagem realizada

Anotações diárias quanto a veículos com data e hora 
de desinfecção das maçanetas das portas, volante, 

espelho, dash Caixa de marchas.

Uma anotação completa por jornada
Anotação a cargo do pessoal de limpeza 
com data e hora de desinfecção de todas 

as superfícies de alto trânsito.

100% de locais isoladosLocais de obras isoladas do acesso a pessoas 
externas ao projeto

Desinfecção de superfícies de alto 
trânsito

III. PREVENÇÃO DO CONTÁGIO EM ESCRITÓRIOS
E OUTROS LOCAIS FECHADOS DA OBRA

100% de medidas cumpridas, ou no 
mínimo 80% de cumprimento mais plano 

de melhoria 

Resultado da qualificação da fiscalização 
externa. 

Fiscalização externa

IV. SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DAS MEDIDAS APLICADAS

100% dos trabalhadoresTrabalhadores da obra capacitados
Capacitação aos trabalhadores sobre 

as medidas de proteção contra a 
COVID-19

V. CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO

10 Entrevista de arribo (sección II.E)
Fuente: elaboración propia con criterios de la OMS y CDC-EEUU 15

La Tabela 3. Indicadores de desempenho sugeridos
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V. CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A. CAPACITAÇÃO 

A prevenção do contágio pela 

COVID-19 está diretamente relacio-

nada com o nível de conhecimento 

do risco que tenham os trabalhadores. É impor-

tante que os supervisores se mantenham atual-

izados quanto à evolução da pandemia, as 

medidas adotadas por cada autoridade nacional 

de saúde e as melhores práticas avaliadas por 

entes oficiais como a OMS e a OIT.

É importante manter os trabalhadores informa-

dos também. Deveria existir uma comunicação 

frequente sobre as medidas de higiêne requeri-

das, em especial quanto a distanciamento 

social, a lavagem frequente de mãos e à necessi-

dade de reportar sintomas ou contatos suspei-

tos com a maior brevidade possível.

Os trabalhadores deveriam ser capacitados 

quanto à possibilidade de realizar suas tarefas 

habituais evitando expor-se e, ademais, sobre 

como protegerem-se para realizar tarefas nas 

quais a exposição ao risco seja inevitável.

A capacitação também é importante para gerir 

o estresse e a ansiedade que podem gerar a 

incerteza que envolve a pandemia. Quanto mais 

informados estejam os trabalhadores, melhor 

poderão gerir expectativas e dimensionar o 

impacto da pandemia em suas vidas. A trans-

parência e um ambiente de confiança e otimis-

mo no âmbito profissional são vitais para uma 

boa saúde mental.

B. COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

E DIVULGAÇÃO

É importante coordenar entre o 

executor, contratantes e outros 

relacionados às autoridades de saúde pública, 

campanhas de conscientização em prol de 

trabalhadores e comunidades sobre as medidas 

preventivas que deverão ser implementadas de 

modo a prevenir o contágio e a propagação de 

enfermidades infecciosas na região.

O Plano de Comunicação junto às comunidades 

vizinhas deverá servir para mantê-las 

informadas e apaziguar temores de contágio do 

vírus por via das obras em execução. 

Recomenda-se que o plano contemple pelo 

menos o seguinte:

Recursos necessários para sua implementação. 

 

Informação sobre planos e protocolos locais, 

municipais e nacionais durante a pandemia. 

 

Designação de um coordenador pessoalmente 

responsável pelas comunicações.

Determinar as mensagens específicas segundo 

o público, à exemplo de comunidades 

próximas, profissionais de saúde, comunidades 

indígenas, negócios, trabalhadores, etc.

Identificar os meios de comunicação e 

determinar os canais de difusão da informação.

 

Ter em conta o uso da televisião, rádio 

(municipal, comunitária), redes e plataformas 

sociais para transmissão de mensagens, como 

páginas web, redes sociais e outros.



Enfatizar as medidas de segurança que estejam sendo tomadas pelos trabalhadores, pelo pessoal 

dos hospitais e das unidades executoras para o fim de garantir a segurança da comunidade. 

 

Enfatizar as medidas de segurança que devem ser tomadas pela comunidade a fim de se assegurar 

sua própria segurança contra o vírus.  

Assegurar que as populações vulneráveis sejam conscientes dos recursos de comunicação previstos 

pelo projeto. 

Contar com o apoio de intermediários de comunicação, incluindo líderes comunitários, organizações 

religiosas e comunitárias, farmacêuticos, associações de padres, professores e outros. A 

participação destas fontes é o primeiro passo para se criar coalizões e associações de comunicação 

viáveis e sustentáveis. 

Preparar-se para identificar e responder rapidamente a novas preocupações do público sobre as 

intervenções ou os riscos que a pandemia apresenta. As comunicações sobre complicações 

imprevistas devem ser oportunas e contínuas.  

Estabelecer um mecanismo de queixas sem que este promova a propagação do vírus, e preparar 

atualizações periódicas para a comunidade. 
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