
PROTOCOLO SANITÁRIO 

Atender aos protocolos gerais 
e específicos do Plano São 
Paulo e as especificidades dos 
serviços de Alimentação e da 
Saúde do Trabalhador. 



Orientações Gerais: 
Organização dos espaços escolares; 
Capacitação da equipe de professores, colaboradores do serviço de limpeza e administrativo sobre 
noções básicas sanitárias no contexto da COVID-19, com instruções de higiene e comportamento, 
devendo ser documentado e estar a disposição das autoridades sanitárias; 
Garantir rotinas firmes e permanentes a cada mudança de turno e pessoas, com limpeza dos 
espaços físicos e a limpeza de salas de aula, sanitários e vestiários deve ser intensiva, mantendo os 
registros que deverão estar disponíveis; 
Garantir que funcionários e pais estejam cientes dos requisitos mais rigorosos para o gerenciamento 
de doenças;  
Organizar as equipes de trabalho de forma escalonada garantindo o distanciamento social; 
Sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham distância entre si; 
Meios tecnológicos para reuniões virtuais dos educadores e pais; 
Utilizar agenda diária virtual, suspendendo temporariamente agendas físicas; 
Não utilizar acessórios como brincos, anéis etc. 
Apresentar termo de responsabilidade e protocolos de transportes terceirizados; 

Apresentar capacidade total e quantidade de alunos que irá atender para garantir o 
distanciamento; 
Elaborar plano de contingência para possíveis casos positivos de alunos e/ou colaboradores, 
contendo obrigatoriamente rede de comunicação rápida entre os contatantes (testagem, 
isolamento, etc.). 

 



Alimentação: 
 
Além das determinações expressas na RDC 216/2004, Portaria CVS 5/2013 e Comunicado CVS 
20/2020- GT Alimentos/DITEP adotar: 
a) Não compartilhar objetos pessoais de trabalho, tais como canetas, lápis, copos, vasilhas e outros 
objetos. Estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando o contato 
direto da boca com as torneiras dos bebedouros; 
b) Lavar e trocar os uniformes diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos em saco 
plástico ou outra proteção adequada. Usá-los somente nas dependências da empresa; 
c) Nos vestiários, devem ser tomados os cuidados para evitar a contaminação cruzada: guardar em 
local adequado os uniformes limpos; definir local específico para uniformes sujos; os sapatos não 
devem ter contato com os uniformes; 
d) Manter atenção redobrada no contato entre motoristas de fornecedores e funcionários durante o 
recebimento de mercadorias, garantindo o afastamento; 
e) Manter todas as áreas ventiladas, inclusive refeitórios e locais de descanso.  
f)  Contratar profissional capacitado para avaliar a necessidade de limpeza do sistema de exaustão, 
especialmente nos casos em que o estabelecimento permaneceu fechado; 

 
 

 



g) Funcionários devem higienizar as mesas e cadeiras após cada uso e troca de criança; 
h) As máscaras de proteção respiratória de uso não profissional devem estar de acordo com 
as orientações do Ministério da Saúde (Nota Informativa no. 3/2020), da Anvisa (Orientações 
Gerais - Máscaras faciais de uso não profissional, de 03-04-2020 e com o "Guia ABNT PR 
1002:2020 Máscaras de proteção respiratória de uso não profissional";  
i)  Os manipuladores de alimentos devem utilizar máscara de proteção respiratória de uso não 
profissional durante toda a jornada de trabalho; 
j) As máscaras devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas, com sujeira aparente, 
danificadas, se houver dificuldade para respirar ou a cada 3 horas; 
l)  Com relação a higienização, retirada e descarte das máscaras verificar as recomendações 
do Comunicado  CVS nº 20/2020 disponível em: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_CM-
SAMA-DVST-20-REP_2020%20(1).pdf 
m) Manter o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas durante as refeições; 
n) Refeições preferencialmente empratadas; 
o) Utensílios individualizados e preferencialmente descartáveis. 
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Saúde do Trabalhador: 
 
Instalar divisórias impermeáveis em postos fixos de trabalho, onde o distanciamento mínimo 
não for possível. 
Disponibilizar face shield para os trabalhadores que realizam a recepção das crianças 
(contatos com pais/ fornecedores outros); 
Disponibilizar para as autoridades sanitárias quadro de funcionários com as datas de 
nascimentos e os exames periódicos (ASO); 
Manter grupo de risco em trabalho remoto; 
Fornecer quantidade de máscaras suficientes para que as trocas ocorram no a cada 3 horas 
de uso durante os turnos de trabalho; 
Realizar triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos confirmados, casos 
suspeitos e contatantes de casos confirmados da COVID-19; 
Atender demais determinações da Portaria Conjunta 20/2020, disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-
262408085 
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PROTOCOLO SANITÁRIO 
 

Protocolos setoriais  
 

I. Setor: Educação - Etapa 1  
   

Subsetor: Geral  
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Protocolos setoriais  
 

I. Setor: Educação - Etapa 1  
   

Subsetor: Educação Infantil 
 














