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COVID-19

Protocolos de
Biossegurança
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APRESENTAÇÃO

A pandemia causada pelo COVID-19 mostrou 
para o mundo a necessidade de mudanças 
comportamentais, onde atitudes como normais, 
dentro da cultura de cada país, passaram a ser 
questionadas e abolidas. Cumprimentos, abra-
ços, apertos de mãos e beijos passaram a ser 
proibidos.

Mudanças de hábitos e condutas de higiene, 
contribuiram para melhorar nosso convívio 
diário, pois, “espirros e tosses”, passaram a ser 

vistos como perigosos e contagiosos, gerando 
cautela e �exionar o braço ou usar lenço 
descartável, passaram a ser utilizados com mais 
frequência e fazer parte dos hábitos da maioria 
das pessoas.

Este manual pretende criar um direcionamento 
e uma efetiva capacitação dos nossos colabora-
dores, para a manutenção da saúde de todos, 
bem como dos  associados, clientes, fornecedo-
res, familiares e colegas.
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COMO O CORONAVÍRUS É TRANSMITIDO?

Gotículas de saliva, espirros, acessos de tosse, contato próximo e superfícies contaminadas e pelo ar.

L

SINTOMAS MAIS 
COMUNS

Febre
Tosse seca
Cansaço

SINTOMAS MENOS COMUNS

Dores e desconforto
Dor de garganta
Diarreia
Conjuntivite
Dor de cabeça
Perda de paladar e olfato
Erupção cutânea na pele ou 
descoloração dos dedos das 
mãos e pés

SINTOMAS GRAVES

Di�culdade de respirar 
ou falta de ar
Dor ou pressão no peito
Perda de fala ou 
movimento
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ORIENTAÇÕES GERAIS

Além de usar os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e de seguir os protocolos 
estabelecidos pelo clube, algumas práticas podem auxiliar no combate ao vírus.

VOCÊ SABIA QUE O CORONAVÍRUS SOBREVIVE EM DIFERENTES SUPERFÍCIES?

LUVAS
8 horas

VIDRO
4 dias

AÇO
2 dias

PAPEL
4 a 5 dias

MADEIRA
4 dias

ALUMÍNIO
2 a 8 horas
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REGRAS DE LIMPEZA

VEJA OS MATERIAIS EXPOSTOS EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO!

Mantenha apenas o que utiliza no dia a dia.

Coloque os papéis em plásticos, higienize-os com álcool 70% e faça o armazenamento dos demais 
materiais em armários ou gavetas.

A higienie das mãos
é de fundamental 

importância

No início e término do seu turno, 
higienize o seu ambiente de trabalho:  

mesas, cadeiras, computadores, 
telefones, armários, impressoras, 

entre outros, com álcool 70%.

70%

Mantenha em sua mesa 
apenas o que for utilizar



REGRAS GERAIS
Mantenha distância de outras pessoas.
Utilize a máscara e troque-a sempre que estiver suja e/ou úmida.
Higienize sempre as suas mãos com água e sabão ou álcool 70%.

Cubra com um lenço descartável ou com o antebraço ao tossir ou 
espirrar.
Evite tocar a boca, o nariz e os olhos sem antes higienizar as mãos.
Não compartilhe copos, talheres e outros objetos.
Não cumprimente as pessoas com aperto de mão, beijos ou abraço.
Evite uso de muitos adornos desnecessários.
Mantenha o ambiente arejado, com as portas e janelas abertas.
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Aqui no Clube Duque de Caxias, as práticas são 
determinadas em função das políticas estabe-
lecidas, pela Secretarias de Saúde de Governo 
do Estado e do Município. Assim como nos 
inserimos neste contexto político e social, as 
nossas boas práticas sanitárias internas passam 
a ser:

MONITORAMENTO DE TEMPERATURA 
CORPORAL

Estaremos aferindo a temperatura dos nossos 
colaboradores, fornecedores, prestadores de 
serviços e sócios. Quando for ultrapassada a 
temperatura de 37,8°C (medição remota na 
fronte), serão orientados para não adentrar ao 
Clube e que procurem seus médicos em busca 
de avaliações e tratamentos especí�cos.

UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%

Estão disponíveis e espalhados pelo Clube 
diversos recipientes com álcool gel para que, 
antes e após o contato manual com qualquer 
objeto de uso coletivo, o colaborador, o associa-
do, ou fornecedor, possam fazer a higiene das 
mãos, tendo em vista ser recomendado 
também lavar as mãos como água e sabão 
sempre em primeiro lugar. Importante lembrar 
que o efeito da higienização das mãos só ocorre 
quando as mãos estiverem secas após a aplica-
ção, do álcool 70%.



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

Lavar as mãos é um procedimento que deve durar tempo superior a 20 segundos, onde deverão ser 
seguidas as seguintes orientações.

FAÇA USO DO 
SABÃO

1

ESFREGUE AS PALMAS 
DAS MÃOS

2

ESFREGUE O DORSO 
DE CADA MÃO

3

ESFREGUE O ESPAÇO 
ENTRE OS DEDOS

4

ESFREGUE OS POLEGARES 
CONTRA A PALMA DAS MÃOS

5

ESFREGUE OS PUNHOS EM 
CÍRCULOS CONTÍNUOS

6

ENXAGUE PUNHOS E 
MÃOS 

7

SEQUE AS MÃOS COM 
PAPEL TOALHA

8

COMO HIGIENIZAR AS MÃOS:
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USO DE MÁSCARAS 

Sempre que estiver dentro do clube, o uso de máscara será obrigatório, com raras exceções quanto à 
sua liberação.
Aos colaboradores serão oferecidas máscaras disponibilizadas pelo mercado, sendo que também 
incentivamos o uso de máscaras caseiras.
O mais importante é saber utilizar corretamente o Equipamento de Proteção Individual, pois sua má 
utilização colocará em risco não só a saúde do usuário, como das pessoas próximas. 

Siga estes procedimentos para a correta utilização:  

IMPORTANTE: máscaras descartáveis devem ser jogadas em cestos de lixo não reciclável e máscaras 
caseiras, guardadas em sacos plásticos para serem lavadas em casa. Faça isso com água, sabão, 
diluição de 100 ml de água sanitária em um litro de água, seque e passe a ferro para seu reúso.

Antes de colocar a 
máscara, esteja com 

as mãos limpas, 
reforçando a 

aplicação de álcool 
em gel 70%

1

Ajeite a máscara ao 
rosto, moldando-a 

pelas laterais 

3

Ao utilizá-la por 
longo período e 

perceber que está 
úmida, substitua, 

retirando pelas 
tiras laterais

4

Fixe ao rosto 
segurando-as pelas 

tiras elásticas 
laterais para 

encaixá-las nas 
orelhas

2
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1,5 m

ATENÇÃO! 

Ao entrar no Clube, você deverá respeitar o 
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e 
meio), seja para trabalhar ou mesmo para 
circular entre as áreas de convívio social e 
esportivo.

Uma nova prática de cumprimentar o próximo 
se limita a olhares, gestos à distância ou até 
mesmo o encontro entre cotovelo ou pés.

A nova prática de conduta higiênica obriga 
que, ao perceber a aproximação de tosses ou 

de espirros, tais atos sejam acompanhados de 
�exão de cotovelo, sendo sua parte interna 
apoiada contra a região do nariz e boca, 
evitando que gotículas se espalhem pelo 
ambiente.

Você também poderá tossir ou espirrar contra 
um lenço de papel, descartando na lixeira 
especí�ca, higienizando suas mãos em segui-
da.



11

Ambientes que provocam aglomerações de 
pessoas re�etem a maior preocupação dos 
órgãos sanitaristas, com especial atenção a 
ambientes enclausurados, onde atitudes, de 
não compartilhamento de espaços, havendo 
preferência ou mesmo exclusividade àquele 
que adentrar em primeiro lugar ou já estiver 
fazendo uso do ambiente. 

Regra geral, haverá necessidade de adoção de 
condições básicas de biossegurança, que reme-
terão, a distanciamentos mínimos, higienização 
frequente das mãos e de locais, de objetos de 
utilização, mobílias e acessórios, além do apelo 
incondicional ao uso de máscaras, quando 
compatíveis à modalidade esportiva, ao tipo de 
lazer e ao ambiente.

Todas essas ações estão nos informativos e 
procedimentos de boas práticas e fazem parte 
da conduta e cuidados com a higiene pessoal e 
ambiental, que estão nos manuais especí�cos.

Previna-se! 
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www.clubeduquedecaxias.com.br

Rua Costa Rica, 1173  |  Bacacheri 
CEP 82515-270 | Curitiba | Paraná

Telefone.: (41) 3351-7100


