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A Organização Mundial da Saúde (OMS), em março de 2020, declarou a pandemia 

ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Desde então, o Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região vem adotando medi-

das para combater a disseminação do vírus no âmbito de suas dependências visando 

resguardar a integridade física dos seus colaboradores e jurisdicionados.

Algumas medidas são:

1) A edição de atos normativos que, apesar de restringirem o trabalho presencial, 

asseguraram a continuidade da prestação jurisdicional por meio do teletrabalho;

2) A instituição de grupo de trabalho para construção de agenda estratégica mul-

tidisciplinar de estudos, debates e, consequentemente, de planejamento e ações que 

envolvam relações institucionais e de trabalho voltadas ao enfrentamento da pandemia 

e seus desdobramentos. Uma das medidas do enfrentamento é este documento.

Este é um guia rápido com recomendações de condutas e procedimentos a se-

rem adotados pelo público interno, em especial quando da realização ou retorno do 

trabalho presencial nas instalações do TRT da 10.ª Região. As recomendações são re-

comendações de profissionais e organizações de saúde.

Não é possível e não se pretende com este trabalho esgotar as orientações de segu-

rança. Por isso é fundamental que todos adotem outras medidas preventivas adicionais 

que resguardem o bem maior: a saúde e vidas de todos que necessitam e frequentam 

o TRT da 10.ª Região.
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• Use máscara de proteção facial nos am-

bientes de circulação dos prédios;

• Lave periodicamente as mãos e, não sendo 

possível, higienize-as com álcool em gel;

•  Use luvas caso manuseie malotes, objetos 

ou máquinas, principalmente se oriundos do 

meio externo, ou de uso comum;

• Tome bastante água;

1. Medidas individuais de cuidados básicos

• O uso do crachá funcional dentro das dependências do Regional continua 

obrigatório por questões de segurança institucional.

• Mantenha a distância, mínima, de 1,5 m em ambientes ventilados e 2 m, 

em ambiente sem ventilação. Não extrapole mais de 10 (dez) pessoas na 

mesma sala.



• Evite conversar próximo ao outro. Mantenha a distância mínima de 

1,5 m a 2 m;

• Use álcool gel ou líquido ou detergente para higienizar maçanetas, 

teclados e mouses;

• Não compartilhe materiais de expediente (caneta, perfurador, gram-

peador, etc.), aparelho telefônico e estação de trabalho. Se não for 

possível, higienize os objetos antes que outra pessoa os utilize.

• Não compartilhe talheres, copos e outros utensílios comuns;

• Mantenha sobre a estação de trabalho apenas o material míni-

mo necessário.

• Higienize todos os objetos sobre as mesas regularmente;

• Não utilize copos descartáveis. Dê preferência ao uso de garra-

fa/copo/canecas próprias. Cada pessoa deve se responsabili-

zar pela higienização desses itens.

• Evite o uso de acessórios como relógio, brincos, cordões e anéis;

• Mantenha os cabelos presos e, de preferência, retire a barba e bigode para melhor eficiência da 

máscara facial;

• Caso peça a entrega de medicamentos, comida ou entregas em geral, receba-os na recepção 

dos prédios;

• Receba materiais das empresas fornecedoras apenas se os entregadores estiverem fazen-

do uso de proteção pessoal como máscaras e luvas.

• Mantenha o ambiente de trabalho ventilado, 

com janelas e portas abertas para a circulação 

do ar e evite o uso do ar-condicionado.

Em caso de contaminação de qualquer pessoa do corpo funcional, ou membro 

da família, o Núcleo de Atenção a Saúde deve ser informado: (61) 3348-1188



2. Instruções de uso de equipamento 
proteção individual



É recomendável que cada pessoa tenha em torno de 5 (cinco) máscaras de uso individual. 
Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:

Descarte a máscara a de pano ao observar perda de elasticidade das hastes de fixação, ou deformidade no 
tecido que possam causar prejuízos à barreira. Para removê-la, manuseie o elástico ao redor das orelhas, não 
toque na parte frontal da máscara e jogue fora imediatamente em um saco plástico fechado e posteriormente 
em uma lixeira com tampa. Não jogue máscaras no lixo reciclável. Descarte-as em lixeiras do banheiro.

O uso de máscara não reduz ou substitui a necessidade das 
medidas de higiene preconizadas e a manutenção do 
distanciamento de mais de 1,5 metros entre as pessoas.

Assegurar que a máscara está em condições 
de uso (limpa e sem rupturas). Lave a 
máscara antes do primeiro uso com água 
corrente e sabão neutro.

Fazer a adequada higienização da mão com 
água e sabonete ou com preparação 
alcóolica a 70%/ (cubra todas as superfícies 
de suas mãos e esfregue-as juntas até que se 
sintam secas).

Tomar cuidado para não tocar na máscara, 
se tocar a máscara, deve executar 
imediatamente a higiene das mãos.

A máscara deve ser lavada separadamente 
de outras roupas.

Cobrir totalmente a boca e nariz, sem 
deixar espaços nas laterais;

Manter o conforto e espaço para a 
respiração.

Evitar uso de batom ou outra 
maquiagem ou base durante o uso da 
máscara.

Ao contrário das máscaras descartáveis, 
as máscaras de tecido podem ser lavadas 
e reutilizadas regularmente, entretanto, 
recomenda-se evitar mais que 30 (trinta) 
lavagens.

Deixe de molho em uma solução de água 
com água sanitária ou outro desinfetante 
equivalente de 20 a 30 minutos. Para 
preparar uma solução de água sanitária 
(2,5% - as de supermercado) com água, por 
exemplo, você pode diluir 2 colheres de 
sopa de água sanitária em 1 litro de água.

Enxaguar bem em água corrente, para 
remover qualquer resíduo de 
desinfetante.

Evite torcer a máscara com força e 
deixe-a secar.

Passe com ferro quente.

Garanta que a máscara não apresenta 
danos (menos ajuste, deformação, 
desgaste, etc.), ou você precisará 
substituí-la.

Guarde em um recipiente fechado

Caso possua máquina de lavar, programe 
o ciclo completo de lavagem (lavagem, 
enxágue, secagem) de pelo menos 30 
minutos com uma temperatura de 
lavagem de 60ºC.
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Instruções para utilização da máscara
Máscaras de tecido: uso para todos os servidores
em trabalho presencial nas dependências do Tribunal 
e Oficiais de Justiça.



Evite tocar a superfície do saco após o descarte da máscara, não toque no rosto ou em superfície, lave 
imediatamente as mãos com água e sabonete novamente ou proceda a higienização com preparação 
alcoólica a 70%.

2 3

Como remover a máscara

1 4

Fonte: 
ANVISA, CRM DF

Álcool em gel: uso para todos os servidores em trabalho presencial nas dependências 
do Tribunal e Oficiais de Justiça.

Como Fazer a Fricção Antisséptica das Mãos 
com Preparações Alcoólicas?

Como Higienizar as Mãos com Água e 
Sabonete?

Friccione as palmas das 
mãos entre si.

Friccione a palma direita 
contra o dorso da mão 
esquerda entrelaçando os 
dedos e vice-versa. 

Entrelace os dedos e 
friccione os espaços 
interdigitais.

Friccione as palmas das mãos entre si.

Friccione as palmas das mãos 
entre si.

Friccione o dorso dos dedos de uma mão com 
a palma da mão oposta, segurando os dedos, 
com movimento de vai e vem e vice-versa. 

Aplique uma quanti-
dade sufi ciente de 
preparação alcoólica 
em uma mão em 
forma de concha para 
cobrir todas as 
superfícies das mãos.

Molhe as 
mãos com 
água.

Aplique na palma da 
mão quantidade 
suficiente de 
sabonete líquido 
para cobrir todas as 
superfícies das mãos.

Seque as 
mãos com 
papel toalha 
descartável. 

Quando estiverem 
secas, suas mãos 
estarão seguras.

No caso de tornei-
ras com contato 
manual para 
fechamento
sempre utilize 
papel toalha.

Enxágue 
bem as 
mãos com 
água.

20-30 seg. 40-60 seg.

Instruções para higienização das mãos

Agora, suas 
mãos estão
seguras.



Luvas: uso para servidores e/ou advogados que necessitem 
manipular documentos; Oficiais de Justiça; arquivo; almoxarifado.

Para que servem?
As luvas de procedimentos não cirúrgicas são utilizadas para proteção das mãos quando houver o risco de 
contato com materiais e superfícies contaminadas com o novo coronavírus (covid-19).

Quem deve utilizar?
No contexto da epidemia da COVID-19, as luvas de proteção descartáveis devem ser utilizadas no contato 
com objetos manuseados por diversas pessoas, no manuseio de processos, no recebimento de materiais, 
documentos, etc.
Quando não indicado, o uso de luvas representa um desperdício de recursos e não contribui para reduzir a 
transmissão do novo coronavírus.
Importante lembrar que o uso de luvas não substitui a lavagem das mãos, sendo que esta é a forma mais 
efetiva e segura para proteção contra a infecção pelo coronavírus.

Cuidados necessários
Após o contato com materiais com risco de contaminação, o profissional deve realizar o descarte das luvas e 
proceder a higienização das mãos com solução alcóolica a 70% ou álcool em gel a 70% ou preferencialmente 
a lavagem das mãos com água e sabão.
Não é recomendado um período prolongado de permanência com as mãos enluvadas uma vez que pode 
favorecer a não lavagem das mãos e contribuir para contaminação dos objetos, superfícies e de outras 
pessoas.
Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando 
estiver com luvas.
Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas nunca devem ser reutilizadas).

Jogue fora imediatamente as luvas utilizadas em um saco plástico fechado e posteriormente em uma 
lixeira com tampa. Não jogue luvas no lixo reciclável. Descarte-as em lixeiras do banheiro.

Fontes: Nota técnica pública CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020 orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo 
novo Coronavírus (SARS-CoV-2) em instituições de acolhimento.
Imagens: Hospital das Clínicas da FMUSP

Luvas de proteção descartáveis

Como calçar e remover

Calçar luvas: Remover luvas:

Remova Jóias e outros 
artefatos das mãos e 

pulsos

Cuidadosamente, 
calce a luva 

ajustando-a até ao 
pulso

Comece a 
retirar da zona 

do pulso

Coloque-as 
no lixo

Lave as 
mãos

Puxe lentamente até 
remover cada uma 

das luvas

Instruções para utilização
 da luva



3. Atenção, Gestor!

• Ofereça (e incentive, efetivamente, o uso) álco-

ol gel a todos os que entrarem nas edificações 

por meio das portarias e da garagem;

• Distribua dispenser para álcool gel na entrada das 

salas e/ou corredores, hall de elevadores, salas de 

audiências e sessões etc;

• Incentive o teletrabalho;

• Mantenha o rodízio nas atividades presenciais essenciais, tanto quanto possí-

vel.

• Afaste das escalas presenciais os magistrados, servidores, trabalhadores ter-

ceirizados e estagiários identificados como grupos de risco à contaminação 

e ainda os suspeitos de estarem contaminados ou identificados positivamente 

como contaminados;

• Priorize a higienização dos locais onde haja maior circulação ou presença de 

pessoas;

• Garanta a frequência de limpeza/higienização dos ambientes, elevadores, 

portas giratórias, teclados e mouses, telefones, banheiros, corredores, corri-

mãos de escadas, bancadas de recepção, impressoras, entre outros, a cada 2 

(duas) horas;

• Incentive a utilização das escadas;

• Oriente o descarte das embalagens recebidas (material externo: saco plás-

tico, sacola de papel, por exemplo) na recepção das edificações e, dentro do 

possível, não utilizar os papéis e recipientes nos quais os alimentos vem acon-

dicionados. No caso de comida, aconselhe utilizar outro guardanapo ou outro 

recipiente próprio.



3.1 Recomendações para você e sua equipe:

Acompanhamento

• Busque acolher as demandas da sua equipe e, quando necessário, 

encaminhá-los para as áreas específicas, como a saúde, por exem-

plo. Acolher não significa pegar para si as dificuldades do outro, mas é uma demonstração de 

compreensão e empatia que faz a diferença na relação entre gestores e sua equipe.

• Enxergue cada membro da equipe de maneira sistêmica, considerando sua afinidade com a 

tecnologia, personalidade, sua crença com a própria capacidade de realizar tarefas e superar 

obstáculos, suas recompensas preferidas e o estado de sua saúde mental e física.

• Diminua o seu nível de autocobrança, afinal mudanças abruptas ocorreram, inclusive para você. 

Isso lhe permitirá ficar menos ansioso diante das demandas do trabalho e, consequentemente, 

não exagerar com o nível de cobrança dos membros de sua equipe.

• Estimule estratégias de colaboração, solidariedade e combate do sentimento de solidão en-

tre os membros da equipe. Isso é muito importante por ser um fator de proteção para bons rela-

cionamentos interpessoais no trabalho, principalmente no momento em que estamos vivendo.



Comunicação

Valorização da Equipe

• Todos estão buscando se organizar diante das demandas pes-

soais e profissionais. Pensando nisso, estabeleça um meio de 

comunicação e pontue a disponibilidade de horário de cada um, inclusive a sua. Estar em 

teletrabalho não significa estar disponível 24 horas por dia.

• Para facilitar a comunicação de assuntos relacionados ao trabalho, use os meios que o TRT 10 

fornece aos usuários. Agende reuniões e faça videochamadas pelo Microsoft Teams e estimule 

a sua equipe a olhar o e-mail institucional pelo menos duas vezes ao dia.

• O WhatsApp é um importante meio de comunicação, mas fique atento. Para usá-lo como 

ferramenta de comunicação a longo prazo, pode trazer grande dificuldade para a equipe. As con-

versas podem se perder. Utilize-o para tratar de coisas urgentes e de forma mais rápida.

• Procure proporcionar eventos remotos que permitam colocar 

os membros de sua equipe em contato uns com os outros, 

como um tempo para conversas cotidianas. Sabe aquele interva-

lo para o café? Comportamentos no sentido de inspirar pessoas por meio do exemplo (contágio 

emocional) podem impactar positivamente no desempenho de sua equipe.

• Proporcione mais autonomia ao servidor, de forma a aumentar o controle dele sobre a tarefa 

(como, quando e o que ele pode realizar).

• Dê feedbacks, principalmente quando este for positivo. É preciso manter o que está funcionando 

bem.



Organização

 Atendimento Psicossocial 

• Em teletrabalho, não podemos controlar a assiduidade e pontu-

alidade dos membros da nossa equipe, mas esperamos que os 

resultados sejam alcançados. Para isso, estabeleça as priori-

dades diárias e defina, de forma clara e objetiva, as entregas 

semanais. Nesse momento, vamos focar no resultado, e não nas horas trabalhadas.

• Aprenda a lidar com a flexibilidade de horário, pois a maioria das pessoas estão realizando 

teletrabalho compulsoriamente. Não foi possível se organizar de forma antecipada. Muitos não 

estão podendo contar com sua rede de apoio habitual (familiares, empregado doméstico, babá) 

como suporte. Por essa razão, precisamos levar em consideração o melhor horário para o maior 

rendimento de cada servidor, levando-se em conta as particularidades de cada caso, as possí-

veis modificações e necessidades da rotina familiar. Muitos não dispõem de um lugar somente 

para o trabalho, separando-o de todas as outras atividades e do funcionamento geral do lar.

• Busque transmitir organização, segurança, confiança, apoio e ânimo. As suas atitudes refle-

tem no comportamento da equipe.

• Para prevenir comportamentos contraproducentes, busque descansar adequadamente, admi-

nistrar suas frustrações e faça o manejo assertivo de conflitos e demais dificuldades rela-

cionadas ao trabalho.

• Oriente os servidores a utilizar o atendimento psicossocial durante o período de realização ao tra-

balho remoto e isolamento social por telefone ou via e-mail, no horário das 13h às 19h - telefone 

(61) 3348-1188 e psicologia@trt10.jus.br. Os magistrados podem contatar psicóloga voluntária, 

Doutora em Saúde Mental e Trabalho, Ana Cláudia de Jesus Vasconcellos Chehab. O atendimen-

to ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, por meio de WhatsApp (61 9 8606-6557).

mailto:psicologia%40trt10.jus.br?subject=


4. Medidas de proteção para grupos 
e espaços específicos

4.1 Oficiais de Justiça

• Use álcool em gel, máscara facial e luvas para realização das diligências externas;

• Observe a Recomendação da Corregedoria Nº 2/2020, de que não precisa ser colhida 

assinatura do intimado nos documentos, que serão supridas pela certificação do Oficial 

de Justiça, sob fé pública;

• Não compartilhe canetas. Se for inevitável, higienize a caneta após o uso.

• Mantenha as janelas abertas dos veículos em operação;

• Mantenha constante higienização das mãos antes de retornar a dirigir o próprio veículo.

4.2 Equipe médica

• Incentive o atendimento virtual (telemedicina) para os casos suspeitos ou confirmados 

de Covid-19.

4.3 Agentes de Segurança e Vigilantes

• Use álcool em gel, máscara facial e luvas nas rondas externas;

• Ofereça (e incentive, efetivamente, o uso) álcool gel a todos os que entrarem nas edifica-

ções, antes ou após a passagem nas portas giratórias.



4.4 Brigadistas

• Use álcool em gel, máscara facial e luvas nas rondas das salas.

4.5 Recepcionistas

• Use álcool em gel, máscara facial e luvas para manuseio dos documentos de identificação;

•  Higienize o teclado e o mouse antes do início das atividades, em razão do revezamento 

do posto nos intervalos de descanso.

4.6 Equipe de limpeza

• Além do uso completo dos EPIs, já regulamentados, acrescente acessórios como más-

cara facial e luvas;

• Reforce o protocolo do recolhimento e descarte do lixo – orgânico ou não – em recipien-

tes fechados.

4.7 Motoristas

• Use álcool em gel e máscara facial para realização das atividades de condução de veí-

culo, mesmo em diligências sem o transporte de pessoas;

• Mantenha as janelas abertas dos veículos em operação;

• Higienize os veículos após o transporte de pessoal (volante, câmbio, freio de mão, as-

sento).



4.8 Ascensoristas
• Mantenha-se do lado de fora dos elevadores para orientação dos usuários.

4.9 Suporte de Tecnologia da Informação
• Incentive o atendimento remoto;

• Use máscara facial e luvas para atendimento de chamados presenciais dos usuários.

4.10 Bibliotecários
• Mantenha distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as mesas no salão de atendimento;

• Garanta a realização da higienização da mesa e da cadeira a cada troca de usuário;

• Mantenha o protocolo de higienização dos materiais bibliográficos.

4.11 Equipe do arquivo geral
•  Mantenha o protocolo de higienização de processos físicos.

Fonte: Grupo de Trabalho para elaboração de estudos para o retorno do trabalho presencial no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.
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ANEXO: Protocolo de manejo do NUATS



Protocolo para gerenciar casos de pessoas 
com suspeita, diagnóstico ou que tiveram 

contato com paciente da covid-19

PROTOCOLO NUATS
    SUSPEITA, DIAGNÓSTICO E CONTATO

N
U
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Versão atualizada em maio de 2020

#covid-19



Considerando que existe pandemia pelo novo coronaví-
rus (SARS-COV-2), cuja doença é denominada COVID-19, 
com transmissão comunitária e grande número de casos 
assintomáticos, oligossintómaticos ou com sintomas atí-
picos, inclusive digestivos.

Considerando que o tempo entre a exposição ao vírus e 
o momento em que os sintomas começam (período de 
incubação) é geralmente de 5 a 6 dias, mas pode variar 
de 1 a 14 dias.

Orientações para entender este guia

Vírus: coronavírus (SARS-COV-2)
Doença: COVID-19 

Período de Incubação
1 a 14 dias

Tipos de Testes

Considerando que existem múltiplos tipos de exames laboratoriais 
para diagnóstico de COVID-19, diferindo entre si em termos de signifi-
cado e acurácia, com limitações inerentes a cada método, ao tempo 
de doença em que é realizado e a características do doente. O teste 
molecular por PCR em amostra nasal/faringe identifica diretamente 
o vírus, confirmando a infecção, mas tem sensibilidade melhor na pri-
meira semana (63%). Se negativo e suspeita persistir, repeti-lo na se-
gunda semana de doença ou realizar teste sorológico após 7º - 9º dia 
de doença. O teste sorológico (detecção de IgM/IgG) para COVID-19 
é feito em amostra de sangue e identifica apenas contato com o vírus, 
o que pode significar infecção ativa ou apenas contato prévio já com 
imunidade e infecção resolvida. Tem sensibilidade aceitável após 7º 
dia, mas tendo sua acurácia ideal após 15 dias de doença.

As orientações e recomendações previstas no documento não devem ser adotadas esponta-
neamente por magistrados, servidores, terceirizados e estagiários. Os casos serão avaliados 
individualmente pelas equipes médicas do TRT-10, que são responsáveis por darem o encami-
nhamento oficial do protocolo.
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O que são pessoas
contactantes?

Sintomas

Considerando que pessoas expostas a outras pessoas com 
infecção suspeita ou confirmada de COVID-19 são denomina-
das contactantes nas seguintes situações:

• Se trabalhar em estreita proximidade ou comparti-
lhar o ambiente na mesma sala com um paciente 
de COVID-19;

• Se viajar junto a um paciente com COVID-19 em 
qualquer tipo de transporte; ou

• Se morar na mesma casa de um paciente com 
COVID-19 dentro de um período de 14 dias após o 
início dos sintomas do caso sob consideração.

Considerando que o paciente com COVID-19, se sintomático, 
apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais:

• Febre (>37,8ºC);
• Tosse;
• Dispneia;
• Mialgia e fadiga;
• Sintomas respiratórios superiores e
• Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros).
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PROCEDIMENTOS

Orientações para a ação do Núcleo de Atenção à Saúde (NUATS) com relação 
a magistrados, servidores, terceirizados e estagiários que tenham suspeita, 
diagnóstico ou contato com pacientes infectados com o coronavírus (covid-19)

1. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO

Magistrados, servidores, terceirizados e estagiários com diagnóstico 
confirmado de COVID-19

2. SINTOMAS SUPEITOS

Magistrados, servidores, terceirizados e estagiários
com sintomas suspeitos

1.1.  Deverão permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias a partir do início dos sintomas ou, se 
assintomáticos, do teste molecular positivo.

1.2.  Após o término do período de isolamento, baseado em estudos que mostram ausência de trans-
missão após 14 dias de doença, pode-se interromper o isolamento e retornar às suas atividades labo-
rais. A realização de novo teste molecular não é obrigatória para retorno ao trabalho.

2.1.  Deverão permanecer afastados do trabalho por 14 dias. O teste molecular para COVID-19 e o pai-
nel molecular para detecção de vírus respiratório são recomendados para nortear as orientações de 
cuidado e as condutas com os contactantes. Considerando a significativa possibilidade de falsonega-
tivo dos testes e a necessidade de interromper a cadeia de transmissão de outros vírus respiratórios, a 
licença deverá ser cumprida na totalidade mesmo com resultado negativo dos testes realizados.

2.2.  Exames sorológicos não devem ser usados para nortear as decisões em casos suspeitos pela 
baixa sensibilidade, possibilidade de falsos-positivos e incapacidade de demonstrar se infecção ativa 
ou já resolvida.



* Contactantes: são assim denominadas as pessoas expostas a outras pessoas com infecção suspeita ou confirmada de COVID-19.

3. EXAME POSITIVO E SEM SINTOMAS

Magistrados, servidores, terceirizados e estagiários assintomáticos com 
exame positivo

4. CONTACTANTES* DOMICILIARES

Magistrados, servidores, terceirizados e estagiários contactantes 
domiciliares de familiares com COVID-19

3.1.  Se o exame positivo for teste molecular, considerar como caso confirmado, fornecer licença e 
indicar isolamento por 14 dias.

3.1.1.  Como se trata de caso assintomático, a licença para tratamento de saúde poderá ser substi-
tuída por regime de teletrabalho se, de comum acordo, ouvidos o NUATS e a chefia imediata, esse 
teletrabalho for compatível com o isolamento necessário.

3.2.  Se exame positivo for teste sorológico e:

3.2.1.  Diagnóstico de COVID-19 há mais de 14 dias, considerar paciente curado e imune e não indi-
car licença ou isolamento.

3.2.2.     Ausência de diagnóstico prévio de COVID-19, realizar o teste molecular e:

3.2.2.1.  Se negativo, afastar do trabalho apenas até liberação do resultado desse exame.

3.2.2.2.  Se positivo, considerar como caso confirmado, fornecer licença e indicar isolamento por 
14 dias.

4.1.  Por ser contato domiciliar, a exposição é intensa e prolongada, e, desse modo, esses devem ser 
afastados do trabalho por 14 dias para isolamento. Nesse período deverão ser monitorados com rela-
ção ao surgimento de sintomas de COVID-19. O magistrado, servidor, terceirizado ou estagiário deverá 
realizar o teste molecular caso surjam sintomas suspeitos ou ao término dos 14 dias de isolamento. 
Se resultado positivo, o afastamento do trabalho e isolamento serão mantidos por 14 dias após o resul-
tado do exame. Se resultado negativo, o exame deverá ser repetido após 7 dias. Se persistir negativo, 
poderá retornar ao trabalho.
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5. CONTACTANTES* NO AMBIENTE DE TRABALHO

Magistrados, servidores, terceirizados e estagiários contactantes no 
ambiente de trabalho de casos confirmados de COVID-19

6. TELETRABALHO

Magistrados, servidores, terceirizados e estagiários em teletrabalho

5.1.  Como todos devem obrigatoriamente usar máscara no ambiente de trabalho, o risco de contágio 
está reduzido no caso de contactante que compartilhe com doente o mesmo ambiente.

5.2.  Somente contactantes com sintomas suspeitos deverão ser afastados, seguindo as recomenda-
ções de caso suspeito (item 2).

5.3.  Contactantes assintomáticos poderão permanecer trabalhando desde que mantenham as reco-
mendações gerais de controle de transmissão (uso de máscara, ambiente permanentemente ventila-
do, uso de álcool gel, limpeza regular das superfícies, distanciamento mínimo entre os colegas). Esses 
contactantes serão acompanhados por 14 dias para detecção de sintomas de COVID-19. Surgindo 
sintomas, serão tratados como casos suspeitos, caso contrário, o acompanhamento cessará ao final 
de 14 dias.

5.4.  Nos casos controversos, o NUATS irá analisar em quais circunstâncias deram-se os contatos para 
definição de conduta.

6.1.  Se sintomáticos ou contactantes domiciliares assintomáticos de doentes com COVID-19, esses 
deverão informar o NUATS e receberão orientações sobre cuidados para prevenção de contágio, isola-
mento domiciliar e recomendações de acompanhamento.

6.1.1.  A licença para tratamento de saúde será fornecida por 14 dias, podendo, entretanto, ser subs-
tituída por manutenção do regime de teletrabalho se, de comum acordo, ouvidos o NUATS e a che-
fia, esse teletrabalho for compatível com o isolamento necessário

* Contactantes: são assim denominadas as pessoas expostas a outras pessoas com infecção suspeita ou confirmada de COVID-19.
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Em caso de suspeita, contágio ou contato com 
paciente da covid-19 notificar imediatamente o 
Núcleo de Atenção à Saúde (NUATS)

(61) 3348-1188

As orientações e recomendações previstas no documento Protocolo NUATS não devem ser adotadas 
espontaneamente por magistrados, servidores, terceirizados e estagiários. Os casos serão avaliados 

individualmente pelas equipes médicas do TRT-10, que são responsáveis por darem o encaminhamento 
oficial do protocolo.

Texto: Núcleo de Atenção à Saúde | Diagramação: Núcleo de Comunicação SocialEssas recomendações podem sofrer alteração caso os órgãos de saúde divulguem novos procedimentos.
Você sempre vai encontrar a versão mais atualizada na intranet.
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Seu melhor
recurso no
trabalho é a

PRE
VEN
ÇÃO

Em caso de contaminação de qualquer 
pessoa do corpo funcional, ou membro 
da família, o Núcleo de Atenção a Saúde 
deve ser informado: (61) 3348-1188
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