
CARTILHA
DE ORIENTAÇÕES

PARA RETORNO AO

LOCAL DE TRABALHO

E RETOMADA DAS

ATIVIDADES PRESENCIAIS

DURANTE A PANDEMIA

DO NOVO CORONAVÍRUS

PROTEGER A SI É CUIDAR DE TODOS 
E SALVAR VIDAS. FAÇA SUA PARTE.

UM NOVO NORMAL,
UMA NOVA REALIDADE.

Acesse mais
conteúdos através 
de seu celular.



APRESENTAÇÃO

O QUE VOCÊ PRECISA FAZER?

RETORNANDO AO TRABALHO COM SEGURANÇA:

Esta cartilha com as medidas básicas para prevenir-se da transmissão da 

COVID-19 nos locais da Instituição foi elaborada pelo SESMT e equipe multidis-

ciplinar da DRH seguindo as orientações das autoridades sanitárias, decretos 

locais, assim como as recomendações dos organismos científicos como as mais 

adequadas até o momento.

Este documento visa orientar as Unidades e Escolas da Instituição sobre as ações 

de prevenção a serem adotadas na retomada das atividades presenciais administra-

tivas e acadêmicas durante a pandemia.

As orientações aqui abordadas poderão sofrer alterações, conforme novas regu-

lamentações por parte dos órgãos oficiais e instituições científicas.

Toda comunidade FGV deve colocar em prática as medidas preventivas recomen-
dadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Também deve ficar por dentro das informações e orientações das Instituições 
oficiais e das autoridades de saúde locais relacionadas ao atual surto da COVID-19.

Não retorne ao trabalho se você estiver com sintomas de COVID-19, em isola-
mento ou caso tenha tido contato com algum caso confirmado da doença. Converse 
com a empresa, reportando-se de forma remota (virtual), antes de voltar ao trabalho. 
Permaneça em casa se assim for solicitado.

ACESSANDO AS INSTALAÇÕES:

Todos os colaboradores, docentes, discentes, 
prestadores de serviços e visitantes deverão re-
alizar a medição de temperatura corporal, por 
infravermelho, antes de entrar na Instituição, de 
acordo com as orientações oficiais. Não será per-
mitido o acesso às dependências da FGV de pes-
soas que apresentem estado febril ou sintomas 
compatíveis com COVID-19, conforme Protocolo 
de triagem. Somente será permitida a entrada de 
pessoas com uso de máscara de proteção.

Respeite as regras que visam ajudar a comuni-
dade FGV a retornar às atividades nas instalações 
de maneira segura e protegida.



DENTRO DAS INSTALAÇÕES
(ESCRITÓRIOS, ÁREAS COMUNS, SALAS DE AULA, 

AUDITÓRIOS, SALAS DE ESTUDO E LABORATÓRIOS):

Use máscara corretamente, cobrindo boca e nariz, em todos os momentos, 

exceto quando comer e beber. Substitua a máscara de tecido a cada três horas 

de uso e a máscara cirúrgica a cada quatro horas, ou quando estiverem úmi-

das, sujas ou danificadas. Lembre-se de higienizar as mãos, antes de colocar, 

quando tocar ou remover a sua máscara. Evite tocar na máscara durante o uso.

Evite contato físico, tais como aperto de mão, beijos e abraços.

Mantenha a distância mínima recomendada entre você e outras pessoas.

Higienize as mãos antes de acessar as instalações da FGV e lembre-se de hi-

gienizá-las frequentemente, principalmente, após tocar superfícies e objetos, 

como botoeiras dos elevadores, maçanetas, corrimãos, mesas, telefones etc, 

com álcool a 70% disponível nas áreas comuns e em pontos estratégicos.

Evite aglomerações, observando as marcações no piso das áreas comuns, 

tais como os locais e espaços para filas de espera, garantindo a medida de 

distanciamento social.

Evite tocar no rosto, olhos, boca e nariz com as mãos não lavadas ou higienizadas.

Ao tossir ou espirrar, cubra a sua boca e o nariz com o braço ou lenço de papel.

Comunique-se com os seus colegas e gestores por e-mail, mensagens 

instantâneas, telefone ou outra tecnologia disponível sempre que possível, 

evitando assim contato próximo.

Recomenda-se à Instituição de Ensino garantir que os estudantes observem os 

protocolos de segurança nas salas de aula, auditórios, salas de estudo, labo-

ratórios e áreas comuns, conforme orientação da autoridade sanitária.



RESTAURANTES,
LANCHONETES E REFEITÓRIOS:

Higienize as mãos antes e após comer, ao manipular e devolver o prato ou 

talheres, utilizando água e sabão ou álcool a 70% que estarão disponíveis nos 

acessos dos restaurantes, refeitórios e nos lavatórios.

Onde houver filas, observe as marcações no piso, respeitando a medida de 

distanciamento social.

Respeite a capacidade máxima dos locais, pois eles estarão com quantidade 

de assentos reduzida.

Evite aglomerações de pessoas durante os intervalos.

Mantenha a distância mínima recomendada entre os assentos, nunca fique 

lado a lado ou frente a frente.

Não compartilhe objetos, evitando assim que sejam tocados por outras pessoas.

Faça pagamentos com cartão e evite uso de dinheiro (nota ou moeda).

Ao utilizar os bebedouros, use papel toalha e descarte-o em coletor de resíduos. 

Após o uso, higienize as mãos. Não é aconselhável a utilização de bebedouros 

com aproximação da boca com o jato d’água, seu uso deve ser apenas para 

encher o seu recipiente (copo, garrafa ou caneca).

Observe as orientações e os protocolos de cada local, pois podem estar 

diferentes das habituais.

Evite contato frequente ou o uso de máquinas de autoatendimento de café, 

de lanches ou outras disponibilizadas nas áreas de convivência, copas e etc.

Evite o uso compartilhado de equipamentos comuns, tais como micro-ondas, 

cafeteiras, talheres, utensílios de mesa, canecas e copos.



BANHEIROS:

ELEVADORES:

Lave bem as mãos com água e sabonete por, pelo menos, 40 segundos.

Use o papel toalha tanto para secar as mãos quanto para fechar as torneiras.

Utilize um papel toalha para abrir a porta, se necessário.

Em caso de fila, forme-a fora do banheiro, mantendo a distância mínima 

recomendada. Observe a marcação no piso (onde houver).

Fique atento à capacidade máxima indicada para uso do elevador.

Evite apertar o botão do elevador diretamente. Use um objeto ou lenço de 

papel e depois descarte-o. Ao sair do elevador, lave as mãos com água e 

sabão ou higienize com álcool a 70%.

Mantenha o distanciamento social enquanto espera o elevador e fique atento 

às marcações no piso.

Evite tocar nas paredes do elevador.

Prefira subir ou descer por escadas nos andares mais inferiores ou próximos 

ao seu destino.



CORREDORES E ESCADAS:

SALAS DE REUNIÃO, SALAS DOS PROFESSORES E DE APOIO:

BIBLIOTECA, LIVRARIA, ACERVO E ARQUIVOS:

Lave as mãos com água e sabão ou use álcool a 70%, após tocar o corrimão 

para subir, descer ou se deslocar pelas escadas, rampas ou passagens.

Não se prolongue além do necessário nos corredores e escadas.

Observe o tráfego/trânsito/fluxo unidirecional onde as pessoas se encontram 

com frequência ou sem a distância suficiente recomendada. 

Dê preferência a reuniões virtuais, se possível.

As reuniões presenciais, se necessárias, deverão ser limitadas, de modo a ter o 

menor número de participantes possível, respeitando a capacidade e o distancia- 

mento físico. Lembre-se de assegurar que a sala esteja limpa e bem ventilada.

Higienize as mãos antes e após manipular e ao devolver os livros, caixas, pas-

tas etc, utilizando água e sabão ou álcool a 70% disponível no local.

Os técnicos devem usar máscaras, luvas e jaleco durante o manuseio e trans-

porte de volumes, tais como documentos, caixas, pastas ou envelopes, inclu-

sive durante as entregas para consulta.

Priorize a digitalização de documentos para envios ou armazenamentos.

No acervo e NDOc, disponibilize agendamento para consultas e pesquisas ou 

compartilhe por e-mail ou aplicativos.



PROTOCOLO DE
TRIAGEM NA ENTRADA:

PROTOCOLO DE
MONITORAMENTO DA SAÚDE:

Colaboradores deverão apresentar o e-mail de confirmação de resposta do ques-

tionário online de triagem (autoavaliação), se aplicado, no acesso às dependências 

da Instituição.

O colaborador, docente ou discente, que apresentar temperatura acima de 37,5 °C 

não deve acessar as instalações. 

Os colaboradores responsáveis pela triagem na entrada devem usar os EPIs, con-

forme orientação da Instituição.

Durante as atividades laborais ou de ensino, o colaborador, docente ou discente, 

que apresentar sintomas da COVID-19 deverá entrar em contato com o ambulatório 

para avaliação e orientação médica. O colaborador com suspeita ou confirmação 

da doença deverá se afastar e retornar às atividades presenciais somente quando 

estiver recuperado e assintomático há mais de 3 dias e após avaliação do serviço 

médico.  Mantenha o ambulatório sempre informado.

A Instituição de Ensino deve garantir que os docentes e discentes observem o 

protocolo de segurança na entrada da Instituição, conforme orientação da au-

toridade sanitária.



Se estiver doente, com sintomas compatíveis com a COVID-19, como febre, 

tosse, dor de garganta e/ou coriza, dores musculares, cansaço, congestão 

nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia, com ou sem falta de ar, evite 

contato próximo (menos de um metro) de outras pessoas. Procure imediata-

mente atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAs) ou outras unidades de saúde, para identifi-

cação precoce do doença, e siga as orientações do profissional de saúde. 

Permaneça em casa se assim for solicitado.

Busque orientação pelos canais online de atendimento à COVID-19, baixe o app 

“Coronavírus – SUS”, disponível para Android e iOS, ou ligue para o número de 

telefone de sua região.

Colaborador, docente, discente que estiver em contato próximo com pessoa com 

COVID-19 confirmada ou suspeita, mesmo não apresentando sintomas, deve infor-

mar esse contato ao serviço médico e ficar em casa em isolamento por 14 dias.

A Instituição de Ensino deve garantir que os docentes e discentes observem o 

protocolo de segurança na entrada da Instituição, conforme orientação da au-

toridade sanitária.



GRUPOS DE RISCO:

MARCAÇÃO DE PONTO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E 
MATERIAIS, CATRACAS E CRACHÁS:

Os colaboradores e alunos devem receber cuidados especiais e priorizar sua 

permanência na residência exercendo, respectivamente, o teletrabalho ou tra-

balho remoto e o ensino a distância, caso apresentem condições clínicas de risco 

pré-existentes, que podem favorecer o desenvolvimento de quadros mais graves 

da COVID-19, tais como:

 • Idosos com 60 anos ou mais.

 • Gestantes.

 • Pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, doenças cardía-   

   cas, doenças pulmonares, asma, câncer, diabetes, imunodeprimidos etc.

Recomenda-se que esse grupo consulte um médico, avaliando e discutindo com 

ele o seu retorno às atividades em grupo.

Efetue a marcação de ponto “relógio virtual” na sua estação de trabalho. 

Os totens para uso compartilhado estarão indisponíveis.

É proibido que entregadores de remessas externas tenham contato direto 

com colaboradores da expedição ou patrimoniais.

O colaborador da expedição deve lavar as mãos corretamente, após manu-

sear embalagens externas.

Se possível, higienize as embalagens e materiais, tais como mercadorias, 

suprimentos, correspondência e pacotes recebidos antes de guardar.

Os colaboradores da portaria, da expedição e de compras devem usar to-

dos os EPIs, conforme orientação da Instituição.

A equipe da portaria deve desinfetar os crachás entregues e devolvidos 

nas catracas.



LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES:

Assegure, com maior frequência, a limpeza das áreas de acesso, áreas co-

muns, postos de trabalho, objetos e superfícies mais tocadas. A limpeza 

deve ser realizada antes, durante e após o expediente. Durante o expedi-

ente, realize limpeza, no mínimo, a cada três horas. Também devem ser lim-

pos os teclados de qualquer máquina de uso compartilhado (autoatendi-

mento, scanners e impressoras).

Limpe o computador, mouse, teclados, monitor e telefone, com uso de um 

papel toalha descartável e álcool isopropílico 70%. A limpeza deverá ocorrer 

com o equipamento desligado.

Recomenda-se a limpeza das salas de aula e auditórios a cada troca de tur-

ma, higienizando bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes 

de cada aula, e em laboratórios e outros espaços de atividades práticas, no 

mínimo a cada duas horas.

VISITANTES, CLIENTES
E PRESTADORES:

Reduza o número de visitantes o máximo possível.

Evite ou gerencie filas nas entradas dos balcões e garanta a distância mínima 

recomendada entre as pessoas, sempre observando a marcação no piso.

Recomende aos clientes e visitantes higienizar as mãos com álcool a 70%, 

disponíveis ao entrar e sair das instalações.

Retire todos os itens de entretenimento das áreas de recepção e espera, que 

possam ser manuseados pelas pessoas, como revistas, tablets ou catálogos 

de informações.

Não é permitido manter produtos de mostruário para experimentação.

Higienize constantemente os carrinhos e outros objetos de uso compartilha-

do para transporte interno de cargas, materiais e volumes

Quando nas dependências da Instituição, os clientes, visitantes e prestadores 

de serviço devem respeitar as diretrizes e informações a serem seguidas e se 

adequarem aos protocolos sanitários e de segurança oficiais, inclusive a tri-

agem na entrada.



HIGIENE E VENTILAÇÃO:

CANAIS DE COMUNICAÇÃO:

Mantenha as portas e janelas abertas para evitar a recirculação de ar in-

terno e garantir um ambiente arejado, trazendo ar externo e aumentando 

a renovação de ar, seja nos locais de trabalho, áreas comuns ou escolares. 

Não use ventiladores individuais que possam espalhar o vírus.

Prefira usar métodos de pagamentos com cartão, aplicativo, QRCode e 

outros, em vez de cédulas ou moedas sempre que possível. Reduza o uso 

de máquina de autoatendimento.

Evite compartilhamento de materiais de escritórios, canetas, livros e outros 

materiais didáticos.

Para relatar sintomas da COVID-19 ou casos suspeitos, afastamentos, dúvidas e 

orientações sobre as medidas de prevenção nos locais de trabalho, envie e-mail 

para covid19@fgv.br.

Para demais informações:

Ambulatório RJ, ramal 5986/ 5987 ou envie e-mail para ambulatoriorj@fgv.br  

Ambulatório SP, ramal 7850/ 7851 ou envie e-mail para ambmedico@fgv.br 

Segurança do Trabalho, ramal 6955 ou envie e-mail para renato.andrade@fgv.br 

Para consultas, acesse o https://portal.fgv.br/coronavirus  



REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, 
CONFORME AUTORIDADES LOCAIS

O plano de retomada das atividades presencias prevê variação da medida de distan-

ciamento social conforme os decretos locais e, cabendo a Instituição observar as ori-

entações a serem adotadas pela comunidade FGV. Nos municípios do Rio de Janeiro, 

Distrito Federal e Belo Horizonte, a distância mínima é de ao menos 2 metros, e em 

São Paulo e Espírito Santo, é de 1,5 metro. Se não for possível, recomenda-se o afasta-

mento mínimo de, pelo menos, um metro de distância entre as pessoas em ambientes 

coletivos e de convívio social, conforme orienta o Ministério da Saúde e a Organização 

Mundial da Saúde.

REFERÊNCIAS:

DISTRITO FEDERAL. Decreto do Governo do Distrito Federal nº 40.939, de 02 

de julho de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus 

e dá outras providências.

SÃO PAULO. Decreto do Governo de SP nº 64.994, de 28 de maio de 2020, 

Plano São Paulo, Protocolos Sanitários. Dispõe sobre a medida de quarentena 

de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, institui o Plano São 

Paulo e dá providências complementares.

RIO DE JANEIRO. Decreto do município do RJ nº 47488 de 2 de junho de 2020.  

Institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento, e acom-

panhamento do Plano de Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia 

da COVID-19, e dá outras providências.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE: Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/ 

Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho: Portaria 

Conjunta ME/MS nº 20, de 18 de junho de 2020. Estabelece as medidas a serem 

observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão 

da COVID-19 nos ambientes de trabalho.



Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020. 

Estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da 

transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população 

brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das ativi-

dades e o convívio social seguro.

Organização Internacional do Trabalho (OIT): Retorno seguro ao trabalho: Guia 

para empregadores sobre a prevenção da COVID-19. Disponível em:

https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_744033/lang--en/index.htm 

Organização Mundial de Saúde (OMS): Disponível em:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS): Disponível em:

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=6101:covid19&Itemid=875 


