
PROTOCOLO MÉDICO 
Conheça o  

Saiba o que fazer em cada situação.  

adotado pela FUNDAÇÃO para CONTENÇÃO 

e PREVENÇÃO da COVID-19 

CORONAVÍRUS 

Continuem 
acompanhando os 
INFORMATIVOS 
relativos ao 
CORONAVÍRUS na 
PASTA NOVIDADES 

 



CORONAVÍRUS 

CONTINUA SENDO A PRINCIPAL  ARMA 

 

INFORMAÇÃO 

NA BATALHA CONTRA A 
COVID-19!  



CORONAVÍRUS 

1 
BRADESCO SAÚDE  

Central de Atendimento Especial Coronavírus 

2 

Parceiros 
da área de saúde podem 

auxiliar a esclarecer dúvidas 
através das centrais de 

atendimento: 

0800 941 6361  

REDE D’OR 

Central para ligações e mensagens WhatsApp 

(11) 4020-0187 



CORONAVÍRUS 

Saúde 
Ministério da  

PARA ESCLARECER DÚVIDAS, 

BUSQUE SEMPRE CANAIS 

OFICIAIS: 
www.saude.gov.br 

https://coronavirus.saude.gov.br/ 

SERVIÇO MÉDICO FUNDAÇÃO (71) 99926-6083 Adriana Ratis 

RECURSO HUMANOS (71) 98633-2587 Maria Augusta 

SERVIÇO MÉDICO FERBASA (parceria) (71) 3645.8907 

Fundação 



CORONAVÍRUS 

1. SE VOCÊ APRESENTA 
SINTOMAS GRIPAIS 

 (Espirros constantes, tosse, dor de cabeça, dores 
no corpo e/ou febre) 

Devido à falta de um diagnóstico preciso, o COLABORADOR AFETADO por qualquer dos 
sintomas acima não deverá ingressar nas dependências da Fundação e nem utilizar os 
transportes da Empresa, procedendo da seguinte maneira: 

1 

INFORME IMEDIATAMENTE AO SERVIÇO MÉDICO, através dos contados 
divulgados; 

1.1 

AVISE A SEU GESTOR; 1.2 

PERMANEÇA EM CASA. Só saia em último caso, para ir ao médico, farmácia, supermercado 
ou emergências e siga as ORIENTAÇÕES FORNECIDAS PELO SERVIÇO MÉDICO. 

2 

Todos os colaboradores afetados por sintoma de gripe serão avaliados e colocados em 
QUARENTENA DE 14 DIAS, que inclui monitoramento diário da evolução dos sintomas. 

a Companhia poderá aplicar correções disciplinares, caso seja notificada de 
que o COLABORADOR NÃO ESTEJA RESPEITANDO AS ORIENTAÇÕES,  
colocando a si mesmo e a comunidade em risco. 

IMPORTANTE: 



CORONAVÍRUS 
2. SE VOCÊ RETORNOU DE VIAGEM 

NACIONAL OU INTERNACIONAL 

INFORME IMEDIATAMENTE AO POSTO MÉDICO; 1 

Permaneça em casa e siga as ORIENTAÇÕES FORNECIDAS PELO 
SERVIÇO MÉDICO. 

2 

O regresso às atividades presenciais só deverá ocorrer 14 DIAS APÓS O 
RETORNO de viagem e após formalização do Serviço Médico ao RH, 
que efetivará a liberação de trabalho. 

INFORME A SEU GESTOR; 

NÃO INGRESSE nas dependências da FUNDAÇÃO e NÃO UTILIZE o 
transporte coletivo da Empresa; 3 

4 



CORONAVÍRUS 3. SE VOCÊ TEVE CONTATO COM 
PESSOA QUE RETORNOU DE VIAGEM 

NACIONAL OU INTERNACIONAL 

 

INFORME IMEDIATAMENTE AO SERVIÇO MÉDICO, 
fornecendo todos os dados solicitados como: dia do contato e 
local de origem do viajante; 

1 

Permaneça em casa e siga as ORIENTAÇÕES FORNECIDAS 
PELO SERVIÇO MÉDICO. 

2 

O retorno às atividades presenciais só deverá ocorrer após formalização do Serviço 
Médico ao RH, que efetivará a liberação de trabalho. 

INFORME A SEU GESTOR; 

3 



CORONAVÍRUS 

se você suspeita, 
 teve contato 

ou foi testado positivo  

ISOLAMENTO URGENTE!  

PARA O COVID-19,  



CORONAVÍRUS 

Obedeça as orientações do Ministério da Saúde de permanecer em 

ISOLAMENTO RESIDENCIAL, em caso de qualquer suspeita ou 

confirmação de contato com o COVID-19.  

 

O SERVIÇO MÉDICO fará o monitoramento diário, indicando 

medidas de prevenção de contágio dos familiares, principalmente 

idosos, como separação dos talheres, copos, louças, roupas e demais 

utensílios de higiene pessoal.  

 

Evite contato com outras pessoas e animais domésticos, mantendo-

se em quarto individual e arejado. Separe seu lixo em sacos plásticos.  

Só procure atendimento 
em unidades de saúde se 

os sintomas se 
agravarem.  
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A orientação de ISOLAMENTO É MUITO SÉRIA e precisa ser 

seguida à risca! 

 

Os colaboradores em teletrabalho, férias ou com indicação de 

afastamento devem obedecer as orientações do Ministério da 

Saúde e do Serviço Médico da FUNDAÇÃO e permanecer em 

ISOLAMENTO RESIDENCIAL. 

 

O colaborador que descumprir a orientação, colocando a si 

mesmo e a comunidade em risco, estará sujeito à aplicação de 

MEDIDAS DISCIPLINARES. 



CORONAVÍRUS 
4. SE VOCÊ TEVE CONTATO COM PESSOA 

SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO COM 
O COVID-19 

 
INFORME IMEDIATAMENTE AO SERVIÇO MÉDICO. Forneça todas as 
informações solicitadas, como: nome da pessoa suspeita, local e data; 1 

Permaneça em casa e siga as ORIENTAÇÕES FORNECIDAS PELO 
SERVIÇO MÉDICO. 

2 

O retorno às atividades presenciais só acontecerá após avaliação do Serviço Médico, após contraprova 
negativa de infecção. Até sanada a suspeita, o colaborador deve permanecer em casa, em isolamento 
indicado pelo Ministério da Saúde.  

INFORME A SEU GESTOR; 

NÃO INGRESSE nas dependências da Fundação e NÃO UTILIZE o 
transporte coletivo da Empresa; 

3 

4 



5. SE VOCÊ TEVE CONTATO CONFIRMADO 
COM PESSOA CONTAMINADA COM O 

COVID-19 

 INFORME IMEDIATAMENTE AO  SERVIÇO MÉDICO/RH, fornecendo 
informações sobre a pessoa suspeita, local e data; 1 

Permaneça em casa e siga as ORIENTAÇÕES FORNECIDAS PELO SERVIÇO 
MÉDICO. 

2 

INFORME A SEU GESTOR; 

NÃO INGRESSE nas dependências da Fundação e NÃO UTILIZE o transporte 
coletivo da Empresa; 

3 

4 

O retorno às atividades presenciais se dará após formalização do Serviço Médico ao RH, que 
efetivará a liberação de trabalho. 

O isolamento deve ser iniciado imediatamente para sua proteção e da 
comunidade. Siga as recomendações de seu médico.  

IMPORTANTE: 



CORONAVÍRUS 
6. SE VOCÊ FOI DIAGNOSTICADO COM O 

CORONAVIRUS 

 

INFORME IMEDIATAMENTE AO SERVIÇO MÉDICO, fornecendo o 
máximo de informações possíveis sobre os contatos que teve. Isso é 
fundamental para tentarmos proteger a nossa comunidade; 

1 

Siga todas as ORIENTAÇÕES FORNECIDAS PELO SEU MÉDICO 
E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

2 

INFORME A SEU GESTOR; 

NÃO INGRESSE nas dependências da FUNDAÇÃO e NÃO 
UTILIZE o transporte coletivo da Empresa; 

3 

4 



CORONAVÍRUS 7.  SE VOCÊ PRECISA SE AUSENTAR DO 
TRABALHO POR DOENÇA OU SINTOMAS              

NÃO COMPATÍVEIS COM COVID-19 

A obrigação de apresentar atestado médico pelo afastamento das 
atividades profissionais está mantida; 

1 

2 

O acompanhamento da enfermidade será realizada de forma habitual, 
observando-se as circunstâncias atuais. 

A entrega do atestado deve ser realizada VIRTUALMENTE, com o envio de 
uma foto do documento, pelo WHATSAPP abaixo, para o Serviço Médico; 

3 

CONTATO DO WHATSAPP PARA ENVIO DE ATESTADOS 

(71) 9 9926-6083 



CORONAVÍRUS 

 

→     (71)  98738.3222 
  

O serviço médico da FUNDAÇÃO pode 
ESCLARECER DÚVIDAS 

 

Dr. Jarbas Gomes  
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Sintomas do COVID-19 
Conheça os 

Febre Tosse seca Dor de garganta, 
congestão nasal e 

dificuldade 
respiratória 

  

Dor de cabeça 
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Só saia de casa para realizar atividades 

imprescindíveis e evite aglomerações, em 

conformidade com as recomendações de 

isolamento social da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) 

 

Evite emergências hospitalares em casos de 

sintomas leves; 

 

Se porventura for confirmado contágio de 

colaborador com o COVID-19, os colegas do 

mesmo setor/grupo serão colocados em 

isolamento social de 14 dias, com monitoramento 

do aparecimento e evolução de sintomas pelo 

Serviço Médico. 

Prevenção 
outros cuidados para 

evitar o contágio 
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Ao sentir algum sintoma como tosse, febre ou corpo mole procure 

imediatamente um médico. A prevenção mantém você, seus colegas e 

familiares saudáveis. 

Prevenção 
outros cuidados para 

evitar o contágio 

Limpe a mão 
diversas vezes ao dia 
com água e sabão. 

Higienize com álcool 
gel 70% 

Evite contato físico 
com os colegas e 

familiares  

Ao tossir ou 
espirrar, cubra 
a boca e nariz 
com um lenço 
descartável ou 
com o braço 
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Evite o pânico! 

Informe-se! 

Se você não tem sintomas,  
não se desespere.  


