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Agir corretamente é crucial se os colaboradores apresentarem sintomas como 
tosse seca, febre e dificuldades respiratórias previamente desconhecidas: 

Por favor, certifique-se de que o colaborador ou colaboradora: 

• Fica longe do local de trabalho (local de construção, escritório, objeto a ser limpo) ou
que o abandona imediatamente. Quando em contacto com outras pessoas, é
essencial manter a distância e usar proteção para a boca e o nariz.

• Com o envolvimento do médico da empresa, entre em contacto com o
consultório do médico de família ou com a autoridade de saúde responsável
por telefone (pode encontrar em: https://tools.rki.de/PLZTool/).

Estas medidas devem ser tomadas nos locais de trabalho: 

• Imediatamente: limpar as superfícies na área de trabalho da pessoa afetada com
surfactantes ou agentes de limpeza à base de álcool. Sendo necessário, tomar os
devidos cuidados para proteger as pessoas que realizam a limpeza.

• Ventilar as salas onde a pessoa afetada esteve durante 30 minutos com a
janela totalmente aberta.

• Em caso de suspeita, certifique-se de que é capaz de rastrear os funcionários que
estiveram perto das pessoas afetadas, de acordo com o registo da Lei de
Destacamento de Trabalhadores.

Juntamente com os seus funcionários, pode fazer muito para minimizar o risco de uma 
infeção por Coronavírus no serviço ou nos locais de construção: 

Informar e organizar atempadamente: 

• Realize uma avaliação de risco apropriada e adaptada à situação. Observe qualquer 
necessidade de coordenação com o construtor ou com os coordenadores de segurança 
e saúde (SiGeKo).

• Instrua os funcionários sobre os sintomas da doença por COVID-19 e as regras de 
conduta necessárias e documente isto.

• Certifique-se de que os requisitos de distanciamento são observados. Onde isso não for 
possível, deve ter atenção ao uso de proteção para a boca e o nariz.

• Se necessário, crie instalações adicionais de lavagem das mãos 
(água corrente, sabão, toalhas descartáveis) para que as regras de higiene possam ser
observadas..

• Reduza os contactos entre funcionários e com terceiros, tanto quanto possível. 

https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/2016/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-abstand-halten-weiss/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/mund-nasen-schutz-richtig-tragen-und-abnehmen/
https://tools.rki.de/PLZTool/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kurz-handlungshilfe-zur-einhaltung-raeumlicher-und-hygienischer-anforderungen-auf-baustellen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kurz-handlungshilfe-zur-einhaltung-raeumlicher-und-hygienischer-anforderungen-auf-baustellen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kurz-handlungshilfe-zur-einhaltung-raeumlicher-und-hygienischer-anforderungen-auf-baustellen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-abstand-halten-weiss/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/mund-nasen-schutz-richtig-tragen-und-abnehmen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/hygieneplakat-der-bg-bau/
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• A medição da febre realizada sem contacto, em conformidade com os
regulamentos de proteção de dados, pode ajudar a esse prepósito.

• Mantenha listas de presença diárias para cada local de produção ou construção, com
detalhes de contacto dos funcionários que trabalham no local, para que os contactos
possam ser rastreados em caso de suspeita de infeção por Coronavírus.

• Complemente listas já mantidas em conformidade.
• Certifique-se de que também os contactos com terceiros (fornecedores,

representantes de construtores, etc.) podem ser rastreados.
• Se necessitar de ajuda ou aconselhamento, entre em contacto com o seu médico da

empresa.

http://www.bgbau.de/coronavirus
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