ALERTA DE SAÚDE E SEGURANÇA
Coronavirus (COVID-19)

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E REPRESENTANTES DO SINDICATO
À medida que continuamos a aprender as especificidades do coronavírus, é imperativo atuarmos
como defensores da saúde de nossos pacientes, famílias e comunidades.
Analise esta lista de verificação como um guia para as medidas que você pode adotar dentro das
suas instituições para ajudar a combater a propagação do vírus.
PROTOCOLOS E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

 Reveja os protocolos específicos para pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 para
todas as disciplinas (limpeza, dieta, enfermagem etc.).

 Verifique e reveja os protocolos e políticas sobre a exposição dos funcionários ao COVID-19 no
trabalho.

 Garanta o pagamento dos trabalhadores se estiverem em quarentena (sem redução nas horas de
folga acumuladas) após a possibilidade de exposição, exposição sem diagnóstico ou teste diagnóstico positivo.

 Verifique e reveja os protocolos e políticas sobre a exposição dos funcionários ao COVID-19 por
meio de viagens ou outras atividades pessoais:

 Os funcionários são obrigados a informar suas viagens?
 Garanta o pagamento dos trabalhadores se forem impedidos de trabalhar após uma possível
exposição.

 Verifique a adequação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
 Aventais, luvas, respiradores descartáveis N95 certificados (ajustados para cada funcionários),
proteção para os olhos e face (óculos, protetor facial).

 Estabeleça acesso prioritário aos EPI.
 Verifique quaisquer alterações de emergência na política atual sobre pessoal e horas extras.
 Verifique a política em vigor para que os funcionários informem uma possível exposição e sejam
avaliados e colocados em quarentena com salário integral e sem redução nas horas de folga
acumuladas.

 Solicite quaisquer alterações necessárias na política de licença médica para garantir que os
funcionários são incentivados a ficar em casa se estiverem doentes.

 Verifique a disponibilidade e a manutenção adequada das salas de isolamento de pressão negati-

va para pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 e o protocolo se essas salas estiverem cheias ou não disponíveis.

 Verifique protocolos para evitar a caracterização e/ou discriminação injustificada racial ou étnica.
TREINAMENTO



Solicite que a instituição realize treinamentos em serviço sobre:
 Transmissão do COVID-19, incluindo quaisquer atualizações
 Como reconhecer possíveis casos
Continuação no verso
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Continuação

 Reciclagem para a colocação e remoção de equipamentos de proteção individual para
funcionários de atendimento direto e serviços de limpeza e higienização (EVS)
 Procedimentos seguros de limpeza de quartos
 Técnicas adequadas de descarte de resíduos
 Evitar a contaminação por contato
 Remoção e manuseio de bandejas de alimentos de pacientes que podem ter contraído o
COVID-19
 Novos requisitos de triagem e movimentação de visitantes
PESSOAL

 Planeje para garantir pessoal adequado em caso de um surto de pacientes.
 Planeje para garantir pessoal adequado em caso de um alto volume de exposição entre os
funcionários.

 Programe pessoal de limpeza adicional para aumentar a limpeza e desinfecção.
 Acomode as funcionárias grávidas ou funcionários imunodeprimidos.
COMUNICAÇÃO

 Garanta a participação de representantes dos sindicatos nos comitês institucionais de resposta do
COVID-19, a fim de fornecer atualizações, reforçar a prevenção e combater a desinformação.

 Certifique-se que a comunicação frequente da diretoria com os funcionários sobre atualizações e
quaisquer mudanças nas políticas e procedimentos.

 Criar mecanismos para que os funcionários possam enviar suas dúvidas e preocupações ao sindicato.

 Envie nomes dos estabelecimentos e as informações de contato dos representantes do sindicato
para Dennis Short em Dennis.Short@1199.org para acompanhamento.

CONSIDERAÇÕES PARA CLÍNICAS DE REPOUSO

 Revise as políticas sobre quais residentes serão transferidos para hospitais e quais permanecerão.
 Esclareça o papel dos Assistentes de Enfermagem Certificados (CNA) e de outros funcionários em
ajudar os residentes a manter contato com os entes queridos se visitas forem proibidas.

CONSIDERAÇÕES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR

 Esclareça as diretrizes para os prestadores de cuidados domiciliares quanto aos novos protocolos
de controle de infecções, bem como o acompanhamento de seus clientes aos centros de idosos e
outros ambientes comunitários.

 Esclareça as políticas de acesso aos EPIs para outros membros da família.
 Garanta a distribuição de materiais informativos em todos os idiomas necessários.

