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INTRODUÇÃO

A indústria de alimentação animal tem papel 
essencial na cadeia de produção de alimentos 
e, neste momento de pandemia causado pelo 
COVID-19, trabalha para prevenir e diminuir o 
contágio nos ambientes de trabalho.

Devemos, com responsabilidade, manter 
o fornecimento de alimentos aos animais de 
produção e de companhia seguindo sempre 
as legislações nacionais e internacionais que 
regulam o setor em relação às Boas Práticas 
de Fabricação que exigem programas eficazes 
e implementados de higiene pessoal, limpeza e 
sanitização, controle de fornecedores de matérias-
primas e serviços, estocagem, distribuição e 
transporte. Desta forma e sempre obedecendo 
critérios científicos na condução dos sistemas 
de qualidade e segurança do alimento, visamos à 
proteção da cadeia de alimentação animal.

É improvável  que as  pessoas se jam 
infectadas por COVID-19 por meio de alimentos. 
O COVID-19 é uma doença respiratória e a rota de 
transmissão é pelo contato de pessoa a pessoa, 
por contato direto com gotículas geradas quando 

uma pessoa tosse ou espirra e por fômites1. 
Neste momento, além das ações já conduzidas 

para a segurança de alimentos, devemos proteger 
os trabalhadores e o ambiente de trabalho da 
infecção pelo COVID-19, prevenindo-os quanto à  
exposição e transmissão do vírus e intensificando 
os controles de higiene e limpeza das instalações. 
As medidas adotadas devem estar sempre em 
consonância com as Normas Regulamentadoras 
do Trabalho e orientações das autoridades 
regulatórias do setor de alimentação animal.

É importante reavaliar, em detalhes, os processos 
e atividades da empresa para que seja possível 
identificar os riscos de contaminação e transmissão 
do vírus, propondo as ações adequadas.

O propósito deste guia é formalizar e orientar 
a indústria de alimentação animal  sobre as 
medidas que devem ser adotadas e que estão 
baseadas nas informações e conhecimentos 
atuais sobre o tema. O guia não é exaustivo, 
sendo de extrema importância a consulta às novas 
publicações científicas e acompanhamento de 
novas informações que surgem constantemente.
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comunicados (preferencialmente por telefone) 
à empresa, que deve orientar sobre o contato 
com profissionais da saúde.

Os funcionários que têm suspeita ou 
tiveram a confirmação de contaminação por 
COVID-19 devem reportar o fato à empresa 

imediatamente (preferencialmente por telefone).

Os funcionários que tiveram contato 
com um colega, amigo, familiar ou 
qualquer pessoa com suspeita ou 

confirmação de contaminação por COVID-19 
devem reportar o fato à empresa imediatamente.

Os funcionários acometidos pela 
doença devem ser informados dos 
procedimentos para o retorno ao trabalho.

Os funcionários terceiros e outras 
pessoas, autorizados a entrar na 
empresa, devem ser orientados em 

relação às condutas estabelecidas.

É possível  infectar-se tocando 
superfícies, objetos ou mãos de uma 
outra pessoa infectada e então levar 

a mão à boca, olhos ou nariz.

É imprescindível que as medidas 
de higiene dos funcionários sejam 
seguidas, tanto as já exigidas pela 

legislação de segurança de alimentos, quanto as 
adicionais estabelecidas em função da pandemia.

Os  equ ipamentos  de  proteção 
individual necessários devem ser 
utilizados da maneira correta.

As medidas de distanciamento social, 
implementadas pela empresa, devem 
ser obedecidas.

Os sintomas do COVID-19 divulgados 
pelo Ministério da Saúde (www.
coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-

doenca#sintomas) devem ser imediatamente 

INFORMAÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS

Esclareça de forma objetiva, frequente e incisiva aos seus funcionários:
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As práticas de higiene estabelecidas 
no Procedimento Operacional Padrão 
– Higiene e Saúde Pessoal devem ser 

rigorosamente seguidas e aumentada a disponibilidade 
de todas as instalações e materiais necessários (pias, 
sabão líquido, álcool 70%, toalhas de papel). Além 
disso, os funcionários devem ser orientados a:

■ Lavar as mãos com água e sabão por, ao 
menos, 20 segundos.

■ Usar álcool 70% frequentemente.
■ Cobrir a boca e o nariz quando tossir ou 

espirrar. Descartar o lenço de papel e lavar as mãos.
■ Limpar e desinfetar as superficies de trabalho 

frequentemente e com sanitizante adequado1.
■ Evitar o contato com pessoas que apresentem 

sintomas de doenças respiratórias, tosse e resfriados.
■ Evitar tocar a boca, nariz e olhos sem que as 

mãos estejam higienizadas.

O uso de luvas, se definido pela 
empresa, não elimina a lavagem 
frequente das mãos.

■ As luvas devem ser trocadas com frequência, 
principalmente depois de qualquer atividade que 
possa contaminá-las.

■ As mãos devem ser lavadas a cada troca de 
luvas, pois ao remover as luvas, as mãos podem 
ser contaminadas.

■ Os funcionários devem evitar tocar a boca e 
os olhos enquanto estiverem usando luvas.

O uso de máscaras, se adotado, exige:
■ Uso correto da máscara, cobrindo 

a boca e o nariz.
■ Troca frequente, quando descartáveis.
■ Higien ização adequada e  f requente , 

dependendo do material usado.
■ Evitar tocar a máscara. Sempre que isto ocorrer 

e quando for retirar a mesma, higienizar as mãos.
■ Não reduzir os hábitos de higiene e manter o 

distanciamento das pessoas.

MEDIDAS DE HIGIENE PARA OS FUNCIONÁRIOS

Máscaras, luvas, óculos ou quaisquer 
outros equipamentos de proteção individual 
devem ser fornecidos em quantidades 

suficientes, de acordo com a frequência de troca. 

Todos os equipamentos de proteção 
individual devem ser higienizados ou 
descartados corretamente, de forma a 

não serem fontes de contaminação.

Os veículos de transporte comunitário 
de funcionários devem ser limpos 
e higienizados entre as v iagens, 

principalmente as partes de maior contato (apoios, 
bancos, maçanetas, câmbio, volante, freio de mão). 
Deve haver álcool 70% disponível nos veículos.

Disponibilizar álcool 70% em áreas de 
circulação e áreas comuns, nas entradas 
e saídas de locais de trabalho e perto de 

dispositivos como catracas, relógios de ponto, etc.

Intensificar a higienização de áreas 
de descanso e jogos. Evitar jogos 
que utilizem objetos compartilhados 

(baralhos, damas, dominós).

Oferecer água somente em copos 
descartáveis.
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das instalações, equipamentos, utensílios e sua 
higiene pessoal.

■ Limpar e desinfetar as superfícies, após 
cada utilização.

■ Retirar saleiros,  vinagreiros e outros 
utensílios de uso comum.

Na utilização dos
vestiários deve-se:

■  Ter grupos menores na entrada e saída de 
turnos para manter o distanciamento social.

■  Intensificar a limpeza dos vestiários e sanitários.
■  Disponibilizar álcool 70% e orientar os 

funcionários a utilizá-lo na entrada e na saída dos 
vestiários.

Os refeitórios devem ser 
organizados de maneira a:

■ Receber grupos menores com horários 
definidos para refeições.

■ Ter lugares alternados nas mesas para 
manter o distanciamento das pessoas.

■ Instruir os funcionários a não falarem 
enquanto se servem ou se alimentam.

■ F o r n e c e r  o s  u t e n s í l i o s  d e  f o r m a 
individualizada para reduzir a manipulação e 
proibir seu compartilhamento.

■ Manter álcool 70% disponível.
■ Reforçar as medidas de higiene antes das refeições.
■ Os funcionários dos serviços de alimentação 

devem intensificar os procedimentos de limpeza 

ORGANIZAÇÃO DE VESTIÁRIOS E REFEITÓRIOS

ORGANIZAÇÃO PARA O DISTANCIAMENTO SOCIAL

O distanciamento social é muito importante 
para a redução da velocidade de disseminação do 
vírus. Deve-se, portanto:

Redefinir o layout nas áreas de 
produção e administrativas para que 
se mantenha uma distância mínima 

de 1m entre os funcionários1.

Como boas práticas para o 
distanciamento, deve-se:

■ Reorganizar as estações de trabalho de 
maneira a que os funcionários não fiquem uns de 
frente para os outros.

■ Espaçar as estações de trabalho, considerando 
a possibilidade de redução da velocidade das linhas.

■ Limitar o número de funcionários nas áreas 
em um mesmo horário.

■ Organizar grupos de trabalho para reduzir 
a interação entre pessoas. Reorganizar turnos, 
evitar aglomerações durante a troca de turnos.

■ Demarcar o piso com as posições para 
distanciamento nos locais onde possa haver 
aglomerações: refeitórios, áreas de embarque e 
desembarque dos veículos de transporte de funcionários.

■ Ocupar assentos de forma alternada nos 
veículos de transporte de funcionários.

■ Organizar formas de trabalho à distância 
para as funções administrativas e outras possíveis.

■ Manter em quarentena os funcionários de 
grupos de risco.

■ Realizar reuniões por teleconferência.
■ Evitar ou restringir o número de viagens.
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a seus contatos próximos para que possam tomar 
as providências necessárias.

■ Identificar os funcionários que tiveram algum 
contato (no ambiente de trabalho ou transporte) 
com o funcionário com diagnóstico COVID-19 e 
afastar por 14 dias.

■ Desinfectar as áreas frequentadas pelo 
funcionário com diagnóstico COVID-19.

Testes diagnósticos de COVID-19
deverão ser conduzidos em
laboratórios autorizados

e de acordo com os protocolos aprovados
pelas autoridades de saúde do Brasil.

Para que seja possível a rápida
identificação de casos de COVID-19
e a tomada de providências, deve-se:

■ Medir a temperatura de cada funcionário na 
entrada do trabalho. Esta medição deve ser feita por 
pessoal treinado e com autoridade para a tomada de 
ação, caso a temperatura seja igual ou superior a 37,5°C.

■ Encaminhar o funcionário com temperatura 
igual ou acima de 37,5°C para o Serviço de Saúde.

■ Afastar o funcionário com caso confirmado 
de COVID-19.

■ Aconselhar ao funcionário com caso 
confirmado que comunique seu estado de saúde 

MONITORAMENTO CONSTANTE DOS FUNCIONÁRIOS

RECOMENDAÇÕES PARA CONDUTA FORA
DO AMBIENTE DE TRABALHO

Também fora do ambiente de trabalho 
é necessário observar as orientações 
das autoridades de saúde.

■ Respe i ta r  as  recomendações  de 
distanciamento social.

■ Lavar as mãos com água e sabão com 
frequência, principalmente após entrar em 
contato com superf íc ies de uso comum 
(botões de elevadores, maçanetas, carrinhos de 
supermercados, etc).

■ Utilizar álcool 70% quando não for 

possível lavar as mãos com água e sabão.
■ Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem que 

as mãos estejam corretamente higienizadas.
■ Evitar sair de casa desnecessariamente. 

Concentrar as atividades em uma única saída.
■ Não par t ic ipar  de  reuniões ,  festas , 

comemorações ou frequentar locais com 
ag lomerações  enquanto  as  autor idades 
recomendarem o distanciamento social.

■ Seguir as recomendações para a utilização e 
higienização correta de máscaras. Descartar as 
máscaras de forma adequada.
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