
 

 
Salvador, 16/03/2020.  

 
Orientações do SESI BA sobre Coronavírus (COVID – 19) para a indústria da Construção  

  
Diante da epidemia atual relacionada ao Coronavírus e em atendimento às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e das autoridades de saúde pública no Brasil, recomendamos as medidas preventivas que seguem abaixo, para evitar a 
propagação do vírus na população: 
 

 A realização do DDS (Diálogo Diário de Segurança) deve contemplar orientações aos trabalhadores sobre a epidemia e 
os cuidados diários para conter a disseminação do vírus, seja no trabalho ou no domicílio; 

 Os trabalhadores que realizam as atividades de higienização dos espaços de uso coletivo (refeitório, vestiário, 
banheiros) devem receber orientação diária quanto aos cuidados na sanitização dos ambientes e dos utensílios de uso 
compartilhado; 

 Os materiais de higienização e limpeza devem estar disponíveis em todos os canteiros e espaços de trabalho: água 
corrente, detergente, dispositivo com sabão líquido, água sanitária, álcool a 70%, toalhas descartáveis; 

 As recomendações sobre a higienização das mãos e utensílios de uso pessoal devem ser afixadas em locais visíveis e 
de fácil visualização e leitura (cartazes), conforme segue: 

 
1. Lavar as mãos com água corrente e sabão com maior frequência e utilizar, se possível, álcool 70% ou álcool gel 70%, 
especialmente quando utilizar objetos coletivos: corrimão, elevadores, maçanetas etc.; 
Nota: Para trabalhadores que manuseiam materiais orgânicos (barro, areia etc.), é necessário lavar as mãos em água corrente 
e sabão, pois o álcool gel nesta situação não apresenta efeito; 
2. Disponibilizar e fazer uso de papel toalha para secagem de mãos, evitando utilização de objetos compartilhados; 
3. Evitar cumprimentos efusivos com contato físico: abraço, aperto de mão; 
4. Cobrir nariz e boca sempre ao espirrar ou tossir, preferencialmente usando a parte interna do braço e lavar as mãos 
logo depois. Se possível, após lavar, usar também álcool 70% ou álcool gel 70%;   
5. Utilizar o álcool a 70% para higienização dos objetos de uso frequente: celular, caneta, óculos, teclados etc.;  
 Evitar tocar os olhos, nariz, ouvido e boca, se suas mãos não estiverem limpas e ao fazê-lo, sempre lavar as mãos ou 
usar o álcool gel;  
 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, talheres, copos, pratos e outros utensílios;    
 Caso apresente sintomas de resfriado ou gripe, recomenda-se o isolamento domiciliar durante 14 dias, manter uma 
alimentação saudável com ingestão de frutas ricas em vitamina C, hidratação regular, separar talheres, copos e outros utensílios 
de uso pessoal. Se os sintomas piorarem subitamente ou apresente dificuldade respiratória (falta de ar), procure uma unidade 
de saúde (Unidade de Pronto Atendimento - UPA); 
 Havendo confirmação de um trabalhador com Coronavírus na obra, todas as pessoas que estiveram em contato direto 
com o doente, além dos familiares (exemplo: conversação a menos de 1 metro, compartilhamento de objetos, abraço, aperto 
de mão), deverão cumprir quarentena de 14 dias, também com isolamento domiciliar e liberados de apresentar atestado 
médico; 
 As viagens, treinamentos e reuniões em ambientes fechados e/ou com aglomeração de pessoas devem ser adiados;  
 Evitar aglomeração de pessoas em ambientes fechados, preferencialmente mantendo os espaços de convivência 
sempre arejados e revezamento de horário das refeições coletivas;  
 Em caso de retorno de viagens ao exterior ou contato direto com pessoas que regressaram de áreas com transmissão 
comunitária, mesmo sem sintomas, recomenda-se o isolamento domiciliar durante 14 dias. Caso apresente sinais e sintomas 
de desconforto respiratório, deverá procurar um serviço de saúde.  
 Visitas a pessoas doentes com sintomas de gripe não devem ser realizadas; 
 Mantenha distância mínima de dois metros de pessoas que estejam tossindo ou espirrando; 
 O uso de máscara cirúrgica é indicado apenas para pessoas com sintomas ou cuidando de alguém com quadro suspeito 
em investigação médica. As máscaras são eficazes quando combinadas com a lavagem da mão e uso de álcool gel 70%; 

 
Salientamos que as recomendações atuais podem sofrer alterações a qualquer momento, conforme divulgação das autoridades 
competentes. Seguimos à disposição para mais esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Cristina de Sá Pacheco Rocha 
CRM-BA 9965 
Gerente de Saúde do SESI DR-BA 


