
3 MEDIDAS QUE VOCÊ DEVE ADOTAR EM SUA ROTINA 

Lave as mãos sempre antes das refeições; antes e 
após usar o banheiro; e após tosse ou espirros. O 
álcool gel pode substituir a lavagem de mãos;

Cubra boca e nariz ao tossir e espirrar com lenço 
descartável que deve ser jogado fora imediatamente 
ou, na ausência desse, com seu antebraço;

Não compartilhe copos, canudos, talheres, batons, 
cremes e outros materiais de uso pessoal.

Este protocolo foi elaborado com o apoio dos médicos infectologistas Dr. Carlos Gilvan Nunes de Carvalho, Dr. Durval Alex Gomes e Costa, Dra. Myrlena Regina Machado Mescouto Borges, Dr. Nélio Artiles Freitas, Dra. Rosângela do Socorro 
Pereira Ribeiro e pela diretoria de Aprendizagem & Conteúdo, diretoria de Ensino da Graduação e diretoria Acadêmica e de Educação Continuada da Afya, destinado a orientação aos colaboradores.
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PROTOCOLO VÁLIDO A PARTIR DE 16/03/2020

1. Home office para colaboradores das unidades de Belo Horizonte e 
São Paulo que podem trabalhar de forma remota

2. Home office obrigatório para colaboradores que estejam com 
sintomas de gripe ou condições de saúde precedentes

3. Suspensão de todas as viagens

4. Quarentena para colaboradores que estão voltando de viagem da 
Europa e demais países monitorados

Quando houver a impossibilidade de home office, siga as 
orientações abaixo:

CUIDADOS  EM SUA MESA DE TRABALHO

Ao chegar ao trabalho, busque higienizar sua mesa 
com a solução de limpeza disponibilizada em sua 
unidade;

Limpe o mouse, o teclado, a sua própria mesa e os 
objetos de uso constante.

O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITAS DE INFECÇÃO

Procure orientação médica de forma rápida, para garantir 
o diagnóstico;

Confirmado o diagnóstico, siga as orientações médicas;

Se o diagnóstico não for confirmado, mas você estiver com 
alguma outra doença respiratória, converse com seu 
gestor e tente fazer home office.

Não há necessidade para pânico!  As medidas visam diminuir a transmissão do COVID-19, 
mas seu impacto na mortalidade dos pacientes tem sido pequeno. 

Faça sua parte na prevenção!

Para informações completas sobre sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção, acesse:
http://coronavirus.afya.com.br

Diretrizes publicadas em: 13/03/2020


