ORIENTAÇÕES
GERAIS
SINTOMAS GRIPAIS
Afastar-se das atividades laborativas por 7 dias,
devendo comunicar a chefia imediata e, se necessário,
apresentar atestado médico ou teste positivo para
Covid-19, a fim de justificar a ausência. O chefe imediato
irá encaminhar o documento para a Divisão de Serviço
Social (DISS), para proceder à licença médica.

CONTATO DIRETO COM PESSOA INFECTADA
Comunicar a chefia e cumprir regime de
teletrabalho, sendo: 07 dias - sem sintomas; 14 dias com sintomas.

RESULTADO POSITIVO
Se diagnosticado(a) com Covid-19 ou Síndrome
Respiratória Aguda Grave, afastar-se do trabalho
imediatamente e cumprir quarentena de 14 dias.

RESIDE COM PESSOA INFECTADA
Cumprir afastamento de 14 dias e comunicar a chefia,
enviando o resultado do teste positivo ou atestado
médico da pessoa infectada, além de apresentar a
autodeclaração de coabitação. (Em anexo)

RETORNO DE VIAGEM
Se voltou de viagem de outro estado ou país,
comunicar a chefia e manter quarentena por 14
dias, mesmo se não apresentar sintomas,
conforme recomendação do Ministério da Saúde.

TRABALHO REMOTO
O regime de teletrabalho não implica em
redução da jornada de expediente, devendo o
servidor cumprir sua jornada de forma híbrida
e colocar-se à disposição durante o horário
estabelecido no Decreto Municipal nº
4999/2021.

RETORNO PRESENCIAL
O restabelecimento integral dos serviços
presenciais ficará vinculado à data final ou
revogação do Decreto Municipal nº
4999/2021.

GRUPO DE RISCO

Hipóteses que devem ser autodeclaradas, conforme
modelo em anexo e de acordo com as especificações
dos órgãos de saúde, acompanhado de laudo do
especialista.

Doenças renais crônicas em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5);
Diabetes mellitus;
Doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica;
Transplantados de órgãos sólidos e de medula
óssea;
Gestante e puérperas;
Cardiopatas graves ou descompensados
(insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica);
Pneumopatias graves ou descompensadas (asma
moderada, grave, DPOC);
Imunosupressão por doenças ou medicamentos
(quimioterapia, radioterapia e outros métodos de
tratamento);
Hipertensão arterial sistêmica;
Obesidade mórbida;
Idade igual ou maior que 60 anos.

ORIENTAÇÕES PARA O
DIA A DIA NO
DESEMPENHO DAS
ATIVIDADES
PRESENCIAIS
Utilizar a máscara em tempo
integral;
Obedecer o distanciamento
mínimo de 1,5m entre
indivíduos;
Se possível, optar pela lavagem
das mãos com água e sabão;
Sempre que necessário,
proceder a utilização do álcool
70%;
Ao início e ao final da jornada
de trabalho, realizar a
higienização do seu espaço de
trabalho e dos demais
equipamentos e materiais
utilizados;

Utilizar o refeitório para
realização das refeições,
devendo permanecer sem
máscara apenas o tempo
necessário para realização
da alimentação;
Se necessitar de mais
informações, busque os
canais de comunicação
oficiais da Semad.

CONTATO
(92) 98842-2512
semadmanaus
semad.manaus.am.gov.br

HIGIENIZE SUAS MÃOS
COM FREQUÊNCIA!
Molhe as mãos com água;

2.

Aplique na palma da mão uma
quantidade suficiente de
sabonete para cobrir todas
as superfícies da mão;

3.

Ensaboe as palmas das mãos,
friccionando-as;

4.

Esfregue a palma de uma mão no dorso da
outra, além de lavar entre os dedos;

5.

Esfregue o polegar com a palma da mão
oposta, em círculos;

6.

Enxague as mãos;

7.

Seque as mãos, de preferência com uma
toalha de papel.
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ANEXOS

USE MÁSCARA E RESPEITE O
DISTANCIAMENTO!

