
 

 

 

PROTOCOLO ESPECÍFICO AO GRUPO DE ATIVIDADE 02 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Estas atividades, além das MEDIDAS SANITÁRIAS GERAIS, inclusive no que se refere ao Limite 

de Ocupação, deverão adotar as seguintes medidas: 

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS 

1.1. Os trabalhadores da construção civil devem utilizar mecanismos de proteção padrão como 

a utilização obrigatória de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como máscara, luvas, 

óculos de proteção etc. 

1.2. A empresa deverá disponibilizar nas dependências comunitárias do canteiro de obra 

lavatórios fixos com água e sabão, com orientações de como deve ser utilizado. 

1.3. Disponibilizar álcool 70% para limpeza das mãos, na entrada da obra e em pontos 

estratégicos dentro do canteiro de obra. 

1.4. A empresa deverá reduzir o contingente de pessoal na obra, evitando equipes numerosas 

nos mesmos grupos de trabalho. Deverá também avaliar a possibilidade de definição de turnos 

diferenciados de trabalho para evitar o congestionamento de ambientes fechados, bem como 

para evitar a aglomeração de pessoas no transporte coletivo. 

1.5. Para definição do grupo de maior risco, considera-se pessoas que possuam: 

a. Idade igual ou superior a 60 anos 

b. Pneumopatias graves ou descompensados (em uso de oxigênio domiciliar; asma 

moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC) 

c. Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica, 

arritmias) 

d. Imunodepressão 

e. Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) 

f. Diabetes mellitus; 

g. Obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40) 

h. Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de Down) 

i. Gestação 

 



 

 

 

 

j. Outras, conforme definição da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão 

1.6. Deve ser restrita a entrada e circulação de pessoas que não trabalham no canteiro, 

especialmente fornecedores de materiais, e que, se necessária a entrada, deve ser restrita a 

ambiente de descarga e deve durar o menor tempo possível. A essas pessoas deve ser oferecida 

higienização das mãos, com água e sabão ou álcool 70%, antes de adentrarem à área de 

descarga. 

1.7. Afixar em locais visíveis do canteiro de obras cartazes legíveis que contenham informações 

referentes à este Protocolo, sobretudo no que se refere a etiqueta respiratória, necessidade de 

higienização frequente das mãos, uso de máscara, distanciamento mínimo obrigatório, limpeza 

de superfícies e ambientes, etc. 

1.8. Desinfectar calçados na entrada e saída das obras para impedir a entrada de superfícies 

contaminadas, utilizando recipientes com água sanitária. 

1.9. Monitorar os vestiários, com pequenos grupos e mobília reorganizada mantendo o 

afastamento de 2 (dois) metros entre os funcionários. 

1.10. Os meios de transporte disponibilizados pela empresa deverão ter sua ocupação limitada 

a 50%, e deverá ser fornecido na entrada do veículo álcool gel 70% e/ou sanitizantes ou produtos 

antissépticos que possuam efeito similar. 

1.11 A empresa deverá aumentar o distanciamento dos postos de trabalho no canteiro de obras. 

1.12. A empresa deverá estabelecer local adequado na obra para armazenagem dos uniformes 

dos trabalhadores e periodicidade adequada para a higienização dos mesmos. 

1.13. Nos refeitórios das obras a empresa deverá promover espaçamento de 2 (dois) metros 

entre os trabalhadores que estiverem na fila. Evitando que existam conversas. Caso seja 

necessário, disponibilizar um trabalhador específico para disciplinar referida fila. 

1.14. Nos refeitórios da obra deverá ser permitido que apenas 25% dos trabalhadores efetuem 

alimentação ao mesmo tempo, em cada turno. Promovendo ainda reorganização dos layouts 

dos mobiliários para atender as exigências de distanciamento mínimo obrigatório. 

1.15. Evitar trabalhos em locais confinados e sem ventilação, como subsolo e fosso de 

elevadores. 

1.16. As máscaras de tecido devem ser substituídas a cada período de 2 horas ou no momento 

em que ficarem úmidas, o que ocorrer primeiro. 

 



 

 

 

 

1.17. Orientar os trabalhadores a não compartilhar ferramentas de uso individual, e que estas 

sejam limpas e desinfetadas diariamente. 

1.18. Realizar todas as reuniões, treinamentos e encontros das equipes em ambientes abertos, 

e os que não forem a céu aberto devem ser mantidos ventilados e desinfetados. 

1.19. Orientar quanto ao uso do elevador de obra, informando que deve ser limitado, garantindo 

um espaçamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas. E em alguns casos, recomendamos a 

utilização, preferencialmente, de escada. 

1.20. Entregar periodicamente cartilhas orientativas com kits de higiene para que o funcionário 

possa levar para a sua residência. 

1.21 Deve-se proceder o afastamento imediato, com encaminhamento ao serviço médico, de 

pessoas que apresentem sintomas relacionados ao COVID-19, quais sejam: sintomas 

respiratórios (febre, tosse, produção de escarro, dificuldade para respirar, dor de garganta, 

ausência de olfato e paladar). 

1.22 Evitar o compartilhamento de utensílios de uso pessoal, equipamentos e ferramentas como 

canetas, telefone celular, medidores de nível, prumo, trenas, espátulas, lixadeiras, rolos, entre 

outros. Caso haja a necessidade de compartilhamento desses materiais deve ser realizada a 

higienização antes da sua utilização por outro trabalhador; 

1.23 Os resíduos provenientes dos cuidados e medidas de prevenção contra o novo Coronavírus 

(COVID-19) devem ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, 

de 28 de março de 2018 (disponível em 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/ c5d3081db331-

4626-8448-c9aa426ec410). 

OBSERVAÇÃO: Este protocolo não descarta as demais normas legais e sanitárias vigentes 

relacionadas aos serviços de construção civil, devendo ser adicionado como documento 

sanitário de orientação em virtude da COVID-19. 


