
AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA

NOTA TÉCNICA Nº 12/2020/AGEVISA-SCI

INTERESSADO: Portos, Aeroportos e Fronteiras  
ASSUNTO: ORIENTAÇÕES PARA BARREIRA SANITÁRIA PORTOS,
AEROPORTOS, FRONTEIRAS COVID-19

 

Adoção de medidas em pontos de entrada

 

Considerando o surgimento do novo vírus 2019-nCov, a Anvisa passa a adotar
recomendações e ações considerando sua atuação nos aeroportos, portos e
fronteiras do país, com base nas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs)
publicadas e no Regulamento Sanitário Internacional.
 
Dentre as ações desencadeadas para atuação nos pontos de entrada em
decorrência da situação de Estado de Calamidade Pública em todo o território do
Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada
pelo novo Coronavírus - COVID-19, estão:
• Observar e acompanhar as orientações da OMS para pontos de entrada.
• Intensificar a vigilância de casos suspeitos do 2019-nCoV nos pontos de entrada,
para notificação imediata aos órgãos de vigilância epidemiológica.
• Disponibilizar e monitorar os avisos sonoros em inglês, português, mandarim e
espanhol sobre sinais e sintomas, e sobre cuidados básicos como lavagem regular
das mãos e cobertura da boca e do nariz ao tossir e espirrar.
• Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção nos terminais e meios de
transporte, reforçando a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs),
conforme disposto na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 56, de 6 de agosto
de 2008. Os trabalhadores que realizam essas atividades devem ser alertados
para terem maior atenção ao disposto nesta recomendação.
• Sensibilizar as equipes de vigilância sanitária e dos postos médicos dos pontos de
entrada para detecção de casos suspeitos e utilização de EPIs, precaução padrão,
por contato e gotículas, conforme orientações definidas pelo Ministério da Saúde.
• Atentar para possíveis solicitações de listas de viajantes, de voos e embarcações,
visando a investigação de casos suspeitos e seus contatos.
 
Recomendações gerais aos servidores e trabalhadores portuários e
aeroportuários
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Destacamos que em qualquer situação, independentemente da indicação de uso
de EPIs ou não, os trabalhadores de portos, aeroportos e fronteiras devem sempre
adotar medidas preventivas, tais como:
• Frequente higienização das mãos com água e sabonete.
• Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, pode ser utilizado gel
alcoólico para as mãos.
• Etiqueta respiratória:
a) Utilizar lenço descartável para higiene nasal.
b) Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.
c) Evitar tocar mucosas dos olhos, nariz e boca. d) Higienizar as mãos após tossir
ou espirrar.
 
Equipamento de proteção individual (EPI)
 
Os servidores da Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal e Vigiagro e os
trabalhadores que realizarem abordagem em meios de transporte com viajantes
devem:
• Se não houver relato de presença de caso suspeito, utilizar máscara cirúrgica.
• Se houver relato de presença de caso suspeito, utilizar máscara cirúrgica,
avental, óculos de proteção e luvas.
 
Como utilizar a máscara:
 
Passo 01: Higienize as mãos. Antes de tocar a máscara limpa, você deve lavar
bem as mãos com água e sabonete, ou álcool em gel, conforme ilustração abaixo.
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Passo 02: Veja se a máscara tem algum defeito, se houver, jogue-a fora e use
outra.
Passo 03: Coloque a máscara na posição correta. A extremidade superior da
máscara é a que tem um detalhe que se encaixa bem no nariz da pessoa.
Portanto, ela deve ficar virada para cima na hora de vestir o acessório.
Passo 04: Coloque a máscara no rosto.  Pegue o acessório pelo elástico, passe
um pela primeira orelha e o outro pela segunda, antes de passar para a segunda
ajuste-a na parte inferior trazendo-a para o queixo. Ajuste a máscara no nariz,
com o indicador e o polegar.
 
Para retirar a máscara:
Higienize as mãos. 
Tire a máscara com cuidado. 
Segure as alças com as mãos e tire-as de cada orelha.
Descarte a máscara corretamente.
Nunca toque na parte da frente da máscara, caso o faça, proceda a higienização
das mãos.
 
Demais medidas de segurança necessitam ser tomadas:

1. Utilize luvas descartáveis, mas isso não pode impedir a higienização das mãos
após sua retirada;

2. Façam a limpeza com papel toalha e álcool dos objetos de trabalho (crachá,
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caneta, prancheta).

 
 
Caso o passageiro apresentar/relatar alguns desses sintomas:

 

 

 

Seguir o fluxo abaixo:
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CASO O PASSAGEIRO SEJA CONSIDERADO SUSPEITO, solicitar o preenchimento
deste link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdL-
Kli7EGrZLYitqgOXo76c0vHdWrSejY2j_Z5DL4f02WRw/viewform

 
CONTATO CIEVS: 0800-6425398
 
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020.
 
OBSERVAÇÃO: Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os
casos de infecção pelo novo corona vírus (COVID-19) e podem ser alteradas
conforme novas informações sobre o vírus forem disponibilizadas.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA FLORA CAMARGO
GERHARDT, Diretor(a), em 30/03/2020, às 17:12, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0010909969 e o código CRC 70F217FE.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0002.135636/2020-11 SEI nº 0010909969
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