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AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA

NOTA TÉCNICA Nº 10/2020/AGEVISA-SCI

NOTA TÉCNICA RECOMENDATÓRIA CONJUNTA DA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO DA SRTRO E AGEVISA

 

OBJETIVO: REDUZIR A DISSEMINAÇÃO DE CORONAVIRUS (COVID-19) NOS AMBIENTES DE TRABALHO

 

Considerando:

- a aplicação do Princípio da Proteção, do Cuidado, da Norma Mais Favorável e da Condição de Trabalho Mais Benéfica para os trabalhadores;

- a confirmação de casos de COVID-19 no Estado de Rondônia e a necessidade de redução da disseminação da doença nos ambientes de
trabalho em face dos elevados riscos de saúde pública;

- a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

- a Portaria 188/GM/MS, de 04/02/2020, que Declara a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da
Saúde, em decorrência da infecção humana pelo COVID-19;

- que a pandemia é evento complexo e demanda esforço conjunto INTERSETORIAL para iden�ficação da e�ologia dessas ocorrências e adoção
de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

- a necessidade de dar efe�vidade às medidas de saúde para resposta à pandemia de coronavírus (COVID-19), previstas na Portaria nº
356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº. 13.979/2020, que deve-se
tomar medidas para enfrentamento ao COVID-19;

- o princípio da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, previsto no art. 4º, VI, da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que
busca a eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência que possam afetar a vida das pessoas;

- que o descumprimento das medidas impostas pelos órgãos públicos com o escopo de evitar a disseminação do coronavírus (COVID-19) pode
inserir o agente na prá�ca dos crimes previstos nos ar�gos 268 e 330 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
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- a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19), bem como sobre a responsabilidade pelo seu descumprimento, nos termos do § 4º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
estendem-se aos ambientes de trabalho;

- o Decreto nº 10.212 de 30 de janeiro de 2020 que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª
Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, em 23 de maio 2005;

- a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

- o Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, do Governador do Estado de Rondônia, que Declara Estado de Calamidade Pública na saúde
pública do Estado de Rondônia, em razão da disseminação do novo coronavírus;

- o disposto no art. 3º, inc. II, aliena “c”, do Decreto 24.887 de 20 de março de 2020 que suspende a realização de procedimentos ele�vos, em
hospitais púbicos e privados, pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis, por iguais períodos e dá outras providências;

- as orientações/recomendações constantes do Plano de Con�ngência da AGEVISA, conforme recomendação do Ministério da Saúde, bem
como a necessidade de antecipar a adoção de medidas preven�vas conforme as úl�mas evidências cien�ficas disponíveis, de enfrentamento ao novo
Coronavírus – COVID-19;

- as orientações (conforme endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/agevisa/ins�tucional/coronavirus/), comunicados e Notas Técnicas
da AGEVISA;

- a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Jus�ça (CNJ), que inclui as gestantes nos grupos de risco;

- a aprovação pela Câmara dos Deputados da Mensagem Presidencial n. 93/2020 que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil;

- aqueles que violarem as disposições legais ou se mostrarem negligentes na sua aplicação, deixando de atender às advertências, no�ficações
ou sanções da autoridade competente, poderão sofrer reiterada ação fiscal (Art. 26 do RIT);

- que compete à Auditoria Fiscal do Trabalho averiguar e analisar situações com risco potencial de gerar doenças ocupacionais e acidentes do
trabalho nos ambientes de trabalho, e determinar as medidas preven�vas necessárias (Art. 18 do Regulamento da Inspeção do Trabalho);

- que compete à Auditoria Fiscal do Trabalho no�ficar as pessoas sujeitas à inspeção do trabalho para o cumprimento de obrigações e adoção
de medidas que eliminem os riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores, nas instalações ou métodos de trabalho (Art. 18 do Regulamento da
Inspeção do Trabalho);

- o pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS) para que seja redobrado o comprome�mento dos países contra a pandemia.

É que a Superintendência Regional do Trabalho em Rondônia – SRTRO através das Coordenações da Auditoria Fiscal do Trabalho do Setor de
Saúde e Segurança do Trabalho e a Agencia Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA, através da Gerência Técnica em Vigilância à Saúde do Trabalhador –
GTVISAT, RESOLVEM prestar as seguintes recomendações técnicas aos trabalhadores, empregadores e gestores quanto à obrigatoriedade de efe�vação de
Procedimentos Preven�vos de Emergência nos ambientes de trabalho para reduzir a propagação do novo coronavirus (COVID-19):
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1. O momento atual exige mudanças de ro�nas de trabalho para a redução da propagação da doença nos ambientes de trabalho, e
consequentemente na sociedade;

2. Os trabalhadores, empregadores, gestores devem cumprir as recomendações de prevenção e cuidados estabelecidas pelas autoridades
competentes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, da Agencia Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA e da Auditoria Fiscal do
Trabalho da SRTRO para reduzir a propagação da doença nos ambientes de trabalho;

3. Os empregadores, gestores devem tomar medidas rápidas para impedir a aglomeração de trabalhadores nos ambientes de trabalho. A
AGEVISA, com base em orientação do MS, recomenda o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas, por medida de segurança. Esse
distanciamento deve ser obedecido também nos ambientes de trabalho, incluindo locais de descanso e alimentação dos trabalhadores;

4. Os locais de trabalho devem conter as informações da Secretaria de Estado da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, de acordo com
seus respec�vos Plano Estadual e Planos Municipais de Con�ngencias com a lista dos estabelecimentos de saúde definidos que atendem os casos suspeitos;

5. Os ambientes de trabalho devem ser man�dos bem ven�lados, limpos, com janelas e portas abertas, caso seja possível;

6. Os estabelecimentos devem possuir procedimentos de limpeza e desinfecção de objetos e super�cies existentes nos ambientes de trabalho
tocados com frequência (incluindo elevadores, materiais de escritório, mobiliário, máquinas e equipamentos, computadores, celulares, etc). A frequência
das ações de limpeza (com água e sabão) e desinfecção (com álcool 70° ou outro produto desinfetante) e os produtos químicos u�lizados devem ser
realizados de maneira que garantam a eficiência dos procedimentos;

7. Os empregadores, gestores devem impedir aglomerações de pessoas (trabalhadores) nos ambientes de trabalho, para tanto devem ser
criados turnos de revezamento da jornada de trabalho ou tomadas outras medidas (citamos férias cole�vas, redução da jornada de trabalho, etc). É
essencial impedir aglomerações de pessoas nesse momento, inclusive nos ambientes de trabalho, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, da
Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de Rondônia. Conforme recomendações técnicas da Agência Estadual de Vigilância em Saúde
(AGEVISA), rela�vas à biossegurança, é necessário o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre um trabalhador e outro nos ambientes de trabalho,
por medida de segurança;

8. Criar ou implantar meios para reduzir o número de trabalhadores nos ambientes de trabalho, tais como: trabalho remoto, redução da
jornada de trabalho, antecipação de férias individuais, decretação de férias cole�vas (tanto num setor como em toda a empresa), uso de banco de horas
para �rar folgas, em troca da reposição depois do fim da calamidade pública, limitada a duas horas por dia);

9. Divulgar as plataformas de informação oficiais do Ministério da Saúde e do Governo do Estado nos ambientes de trabalho; afixar cartazes
educa�vos, em locais visíveis aos trabalhadores com a informação sobre os cuidados com a saúde para prevenir o contágio do novo coronavirus;

10. Afastar dos ambientes de trabalho, por medida de segurança, os trabalhadores que com doenças crônicas, os idosos, as gestantes entre
outros de acordo com a legislação. O Ministério da Saúde recomendou que idosos e doentes crônicos restrinjam o contato social, e isso inclui o contato nos
ambientes de trabalho, em todas as cidades que já têm transmissão comunitária da doença. Esclarecemos que em relação as gestantes recomenda-se
protegê-las, já que estamos lidando com um vírus novo e as gestantes naturalmente apresentam alterações na imunidade durante a gestação. A
preocupação das autoridades com as gestantes existe, tanto que a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Jus�ça (CNJ) incluiu
as gestantes nos grupos de riscos;
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11. Suspender a realização de eventos (capacitações, treinamentos, cursos) com aglomeração de trabalhadores nos ambientes de trabalho,
em obediência ao Decreto Nº 24.887, de 20 de março de 2020, se possível realizar esses procedimentos como trabalho remoto;

12. Adiar temporariamente a realização de exames médicos ocupacionais previstos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
(PCMSO) com o intuito de prevenir que trabalhadores saudáveis frequentem unidades de saúde, façam exames ocupacionais e possam vir a se contaminar:

a) Recomendamos que consultas, exames médicos ocupacionais que não se enquadrem em casos de urgência e emergência, sejam
adiados. Devendo ser priorizadas em todas as ações em saúde, orientações domiciliares e/ou remotas. Assim, a recomendação da
SESAU/AGEVISA/RO é para evitar consultas, exames que não possam ser realizados de maneira domiciliar e/ou remota.

b) É fundamental no atual momento a aplicação de medidas que evitem a disseminação do coronavírus (COVID-19), e os exames
ocupacionais previstos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) são equiparados a procedimentos ele�vos, ou seja,
são equiparados aos exames que podem esperar caso não sejam determinados em razão de urgência ou emergência.

c) A confirmação de casos de COVID-19 no Estado de Rondônia impõe a necessidade de medidas imediatas para reduzir a disseminação da
doença em face dos elevados riscos de saúde pública. Já os exames do COVID-19, são exames alheios ao PCMSO, e devem ser realizados
conforme as regras do Ministério da Saúde e Secretarias de Estado da Saúde;

13. Os empregadores, os gestores devem cumprir as obrigações legais e adotar medidas que reduzam os riscos para a saúde dos
trabalhadores, nas instalações, processos ou métodos de trabalho:

1) É obrigação dos trabalhadores o uso dos Produtos de Proteção Individual, e é direito dos trabalhadores o acesso aos Equipamentos e
Produtos de Proteção Individual:

1. máscaras descartáveis;

2. luvas descartáveis;

3. preparação alcoólica a 70°

4. jaleco descartável;

5. termômetro de testa;

6. sacos de lixo;

7. toucas/gorros;

8. óculos de proteção;

9. lenços de papel, toalhas de papel;

10. lixeira com tampa e acionada por pedal ;

11. copos descartáveis

12. sabão líquido.
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2) O Plano Preven�vo aplicável aos ambientes de trabalho deve conter os critérios de uso dos equipamentos de proteção individual,
conforme as a�vidades desempenhadas e os riscos ocupacionais existentes.

3) Importante ressaltar que as medidas prote�vas a serem definidas referem-se ao conhecimento que temos até o momento do novo
coronavirus. Em caso de descoberta de novas "habilidades" do coronavirus esse documento deverá ser atualizado.

4) é obrigação dos empregadores e gestores promover a capacitação e é obrigação dos trabalhadores cumprir as regras de segurança
definidas pelas autoridades competentes e difundidas na capacitação referentes a:

1. ao uso adequado (e re�rada) de máscaras, toucas, gorros, jalecos, preparação (que preparação) alcoólica a 70%, luvas, óculos de
proteção, lenços e toalhas de papel;

2. à higienização correta das mãos e adoção de e�queta respiratória ao tossir e espirrar;

3. ao descarte adequado dos materiais e produtos de proteção individual u�lizados, da u�lização dos sacos de lixo (resíduos ou rejeitos),
dos locais de descarte, dos recipientes de armazenamento temporário. Cuidado com a ves�menta de corpo inteiro, caso necessário, com o devido
fluxo para o processamento das roupas, caso seja necessário em razão do trabalho;

4. ao uso adequado do termômetro de testa;

5. à disseminação das informações certas com indicação das unidades de saúde preparadas para o atendimento de casos suspeitos da
doença conforme as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU).

6. estão proibidas aglomerações de pessoas nos ambientes de trabalho, portanto as capacitações, treinamentos não podem gerar
aglomerações. O obje�vo é impedir a propagação da doença.

5) Efe�vação de Regras de Conduta por parte dos trabalhadores, empregadores, gestores:

1. Garan�r que nos Procedimentos Preven�vos de Emergência nos ambientes de trabalho os trabalhadores laborem com distância de
segurança mínima de 2 (dois) metros um do outro, conforme orientação da AGEVISA.

OBS¹: O USO DOS EQUIPAMENTOS, PRODUTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CUMPRIMENTO DE REGRAS DE CONDUTAS EXIGIDAS PELAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

Reforçamos a necessidade de trabalhadores, empregadores e gestores cumprirem as regras de conduta que estão sendo criadas pelas
autoridades competentes da saúde e que se estendem aos ambientes de trabalho. Assim como reforçamos a necessidade da cooperação dos trabalhadores
para que usem corretamente os produtos e equipamentos de proteção individual. É fundamental que todos cumpram as regras de distanciamento,
conforme orientação do MS e definidas pelas autoridades competentes da AGEVISA, assim como é essencial o cumprimento das medidas de enfrentamento
da emergência de saúde pública.

É fundamental para fins de saúde pública e saúde do trabalhador que todos cumpram as exigências legais estabelecidas pelo Ministério da
Saúde, Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado de Rondônia, que são aplicáveis e se estendem aos ambientes de trabalho.

OBS²: ABRANGÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA 01:
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Indústrias, restaurantes, cozinhas industriais, es�vadores, embarcadores, teleatendimento, bancos, frigoríficos, supermercados, frentes de
trabalho rurais, transportadoras, transporte cole�vo de passageiros públicos e privados urbano e rural, clínicas de atendimento na área de saúde,
consultórios veterinários, postos de revenda de combus�veis, atacadistas, distribuidoras, oficinas mecânicas, auto peças, serviços de manutenção,
açougues, panificadoras, lotéricas, caixas eletrônicos, serviços funerários, laboratórios de análises clínicas, farmácias, comércio de produtos agropecuários,
pet shops, obras e serviços de engenharia, oficinas mecânicas, autopeças, serviços de manutenção, hotéis e hospedarias, escritórios de contabilidade,
materiais de construções, restaurantes à margem das rodovias.

OBS³: CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AOS AMBIENTES DE TRABALHO IMPOSTAS PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA A REDUÇÃO DA PROPAGAÇÃO DOS RISCOS DO COVID-19:

Os estabelecimentos flagrados com aglomeração de trabalhadores, que não respeitarem as regras de distanciamento mínima de 02 (dois)
metros entre os trabalhadores, por medida de segurança, que man�verem trabalhadores do grupo de risco laborando, que man�verem prá�cas trabalhistas
contrárias às determinações das autoridades competentes em Saúde, que não fornecerem os equipamentos e produtos para a proteção individual dos
trabalhadores serão autuados pela Auditoria Fiscal do Trabalho por descumprimento das normas de proteção aos trabalhadores e denunciados ao
Ministério Público Federal por descumprimento à Lei Federal nº 13.979/2020, pela não observância das medidas de segurança necessárias nos ambientes
de trabalho para o enfrentamento ao COVID-19.

Os estabelecimentos industriais e comercias que têm autorização do Governo do Estado de Rondônia para con�nuar funcionando devem
cumprir as regras de segurança impostas pelas autoridades da Saúde.

O trabalhador flagrado descumprindo as regras de segurança impostas pelas autoridades competentes em matéria de saúde será denunciado
ao Ministério Público Federal. Essa medida não será tomada caso fique comprovado durante a auditoria que o empregador não cumpriu com as obrigações
de fornecer os equipamentos e produtos para a proteção individual ou caso o ambiente de trabalho não permita o distanciamento mínimo de 2 (dois)
metros entre um trabalhador e outro.

OBS4 : TEMPO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS DE EMERGÊNCIA:

As medidas de emergência cessarão com o anúncio do fim do estado de calamidade pública do Governo do Estado de Rondônia. Porto Velho,
25 de março de 2020.

 

 

Juscelino José Durgo dos Santos

Auditor Fiscal do Trabalho

Mat.: 1213831 CIF: 032379

Chefe Setor Segurança e Saúde no Trabalho SRTb/RO

 

Ana Flora Camargo Gerhardt
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Diretora Geral da AGEVISA-RO

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA FLORA CAMARGO GERHARDT, Diretor(a), em 30/03/2020, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juscelino José Durgo dos Santos, Chefe, em 01/04/2020, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0010901846 e o código CRC 831A3B47.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0002.137524/2020-97 SEI nº 0010901846
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