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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.874, DE 07 DE JULHO DE 2.020 

P. 74.223/2.020 Cria os Anexos I e II que institui os protocolos de 

orientações e o questionário quanto à prevenção e 

monitoramento das condições de saúde dos servidores 

públicos municipais. 

 

 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica 

do Município de Bauru, e na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2.020; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º    Institui o Anexo I que estabelece protocolos de orientações quanto à prevenção e monitoramento das condições de 

saúde dos servidores públicos municipais da Administração Pública Direta e Indireta, no período de enfrentamento 

da Covid-19. 

 

Art. 2º    Institui o Anexo II que cria o questionário epidemiológico que deve ser preenchido pelo servidor e acompanhado 

diariamente pela chefia imediata, antes do início do turno de trabalho. 

 

Art. 3º    As orientações e treinamento dos protocolos e questionário instituídos neste Decreto, serão realizados pela Seção de 

Segurança e Medicina do Trabalho com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, no que couber. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 07 de julho de 2.020. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE  

 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data 

 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.874/2.020 

 

 

POP 

Nº- 01 

 

 

MONITORAMENTO DE SINDROME GRIPAL 

 

ANEXO ( I ) 

Folha 

 

1/6       

 

1- Introdução: Este documento visa orientar os Diretores, Chefes e Encarregados das repartições públicas quanto à prevenção e 

monitoramento das condições de saúde de seus servidores. Neste protocolo são apresentadas diretrizes e ações recomendadas para 

realizar a prevenção, triagem de servidores nos postos de trabalho, testagem, bem como ações de contenção a serem tomadas no 

caso de identificação de casos positivos para COVID-19. 

 

2- Definição: A titulo de prevenção recomenda-se que as repartições públicas reforcem as medidas prevencionitas da doença, 

orientando os servidores a respeito de diretrizes como:  

 

2.1. Distanciamento social no local de trabalho no mínimo de 1,50 metros; 

 

2.2. Uso correto de máscaras, protegendo as vias aéreas; 

 

2.3. Higiene das mãos;  

 

2.4. Limpeza do ambiente de trabalho de acordo com orientações da Vigilância Sanitária;  

 

2.5. Afastamento de sintomáticos. 

 

3 - Objetivo: Adequar os ambientes de trabalho para minimizar o risco de transmissão da doença. 

 

4 - Responsável: Diretores, chefias e encarregados dos serviços 

 

5 – Descrição do método:  

5.1. Triagem dos casos suspeitos 

5.2. A triagem possui dois objetivos: 

 

I. Identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento precoce aos serviços de saúde; 

 

II. Isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no ambiente de trabalho. 

 

5.3. Considerações gerais: 

 

I. Sintomas como febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia e dificuldades 

respiratórias podem ser indicativos de infecção por SARS - CoV-2 que é o agente da COVID-19. Além destes, outros 

sintomas também podem indicar infecção, ainda que apareçam em menor frequência; 

 

II. O contato com um caso confirmado de COVID-19 é sugestivo de risco.   

 

a) Trabalhadores SEM SINTOMAS: Reforçar nos espaços de trabalho as medidas de prevenção conforme o item 2, 

não havendo necessidade de afastamento. 

 

b) Trabalhadores COM SINTOMAS:  Adotar as orientações contidas no item 6.2. 

 

5.4. Como realizar a triagem: 

 

I. Triagem deverá realizada por meio de questionário autodeclaratório (modelo sugestivo está no Anexo 2); 

 

II. Recomenda-se que todos os servidores respondam diariamente ao questionário antes de acessar o local de trabalho, com 

o objetivo de identificar casos suspeitos de COVID-19; 

 

III. Em caso de resposta positiva para as perguntas 1 e/ou 2, o servidor deve ser considerado como um caso suspeito. 

 

5.5. Medição de temperatura corporal 

 

I. Recomenda-se que todos os servidores tenham sua temperatura aferida diariamente preferencialmente no momento da 

chegada ao local de trabalho; 
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II. Caso não seja possível utilizar medidores de temperatura sem contato, a higienização do termômetro com álcool 70º 

deve ser realizada a cada uso; 

 

III. Caso a temperatura aferida de algum servidor seja acima de 37,8°C, o servidor deve ser considerado como um caso 

suspeito. 

 

5.6. Casos suspeitos 

 

I. Os servidores identificados como casos suspeitos deverão ser orientados a: 

 

a) buscar o Sistema de Saúde para as orientações sobre conduta e avaliação unidades covid (Ubs Bela Vista, Ubs Mary 

Dota, Ubs Geisel, Ubs Falcão e aos finais de semana e feriados (Upas e PSMC), SAMU 192 Opção 2; 

 

b) manter isolamento domiciliar por 14 dias ou até o resultado do teste (se for realizado) que elimine a suspeita de 

infecção. Se realizado e o resultado for negativo, o servidor deverá comunicar ao SESMT imediatamente para 

agendar perícia médica pelo telefone 3227-5647. 

 

6. CONTENÇÃO 

 

6.1. Como comunicar os resultados positivos aos servidores e a Vigilância: 

 

I. Os servidores devem receber o resultado de seus testes assim que estes estiverem disponíveis, sempre de maneira 

individual e respeitando sua privacidade; 

 

II. Em caso de resultado positivo para o teste, a chefia imediata deve notificar o resultado para Vigilância Epidemiológica 

da Secretaria de Saúde; 

 

III. Se o atendimento do caso ocorrer no serviço de saúde, hospital ou outro prestador de serviço de saúde, a Prefeitura 

não precisará fazer a notificação diretamente; 

 

IV. É recomendado que a área responsável pela gestão dos servidores comunique todas as demais áreas da prefeitura de 

forma clara, para reforçar as medidas prevencionistas conforme item 2; 

 

6.2. O que fazer caso um(a) servidor(a) seja identificado como caso suspeito ou ativo de Covid-19: 

 

I. Se o servidor estiver sintomático: 

 

a) Deve ser encaminhado para uma unidade de saúde ou atendimento médico para orientações e avaliação; 

 

b) Apenas os familiares (contactante domiciliar) devem ser orientados a realizar isolamento domiciliar por 14 dias e se 

apresentarem sintomas procurar uma Unidade de Saúde; lembrando que o servidor deverá apresentar atestado e 

exame do contactante domiciliar doente se esse não for o servidor. 

 

c) Caso o servidor tenha contato com pessoa sintomática que não seja seu familiar, o servidor(a) deverá ficar em 

vigilância, caso o servidor(a) apresente sintomas procurar uma Unidade de Saúde ou atendimento médico para 

orientações e avaliação.  

 

II. Se o servidor for identificado como um caso ativo de COVID-19 (teste positivo para COVID-19): 

 

a) Deve permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, desde o primeiro dia de sintomas; 

 

b) Deve ser encaminhado para uma unidade de saúde ou atendimento médico para orientações e avaliação. 

 

7. ORIENTAÇÕES SOBRE O QUESTIONÁRIO FÍSICO EPIDEMIOLÓGICO E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 

CORPORAL: 

 

7.1. Questionário: 

 

I. O questionário epidemiológico deve ser preenchido pelo servidor diariamente antes do inicio do turno de trabalho; 

 

II. Deve ser assinado pelo servidor, sendo que o mesmo é responsável pelas informações; 

 

III. O Diretor, chefe ou encarregado deverá deixar um responsável por:  

 

a) Preencher o cabeçalho da folha que contém os questionários com a matricula nome, secretaria, cargo e local de 

trabalho do servidor; 
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b) Entregar a cada servidor a folha que contém os questionários antes do início do primeiro dia do mês do trabalho 

ou poderá ser preenchido no computador; 

 

c) Verificar se o servidor respondeu no local adequado; 

 

d) Avaliar os questionários: Em caso de resposta positiva para as perguntas 1 e/ou 2, o servidor deve ser 

considerado como um caso suspeito (item 5.6); 

 

e) Guardar o questionário; 

 

f) Completado o preenchimento do formulário, no final de cada mês deverá ser arquivado na pasta funcional do 

servidor na sua devida Secretaria.  

 

IV. Se o servidor se negar a preencher o questionário deverão ser adotadas as medidas previstas na lei do regime 

disciplinar - Lei Municipal nº 3.781/1.994.  

 

7.2. Medição de temperatura corporal: 

 

I. O Diretor, chefe ou encarregado deverá deixar um responsável por esta ação.  

 

II. Se o servidor se negar a aferir a temperatura deverão ser adotadas as medidas previstas na lei do regime disciplinar - Lei 

Municipal nº 3.781/1.994.  

 

 

Controle de emissão 

 

PROTOCOLO 

 

Emissão: 25/06/2020 

Revisão: de acordo com atualização 

do MS. 

 

Elaborado por: 

  

Aprovado por: 
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