
NOVOS PROTOCOLOS DE
TRABALHO PARA O PÓS-PANDEMIA

MEDIDAS PADRÕES
DE PREVENÇÃO

Algumas medidas padrões de prevenção
devem ser seguidas pelos colaboradores:

MANUSEIO CORRETO
PARA COLOCAR E
RETIRAR A MÁSCARA

É importante que todos usem a máscara da
forma correta para sua total eficácia:

Para minimizar os riscos de contágio da Covid-19, empresas que retornarem às 
atividades presenciais deverão adotar protocolos propostos pelo Ministério da 
Saúde para evitar a propagação da doença e proteger os colaboradores.

Neste infográfico, reunimos as principais medidas a serem adotadas pelos 
Profissionais de Controles de Pragas.

Cubra cuidadosamente a boca e nariz 
com a máscara e amarre com segurança 
para minimizar os espaços entre a face e
a máscara 

Evite tocar na máscara enquanto estiver 
usando-a

Remova a máscara usando a técnica 
apropriada (ou seja, não toque na frente,
mas remova-a sempre por trás)

Após a remoção ou sempre que tocar 
inadvertidamente em uma máscara usada, 
deve-se realizar a higiene das mãos

Substitua as máscaras usadas por uma 
nova máscara limpa e seca assim que esta
tornar-se úmida

Higienizar corretamente 
as mãos com água e 
sabão por cerca de 20s 
ou com álcool em gel

Evitar contato 
com corrimãos, 
maçanetas, etc.

Evitar o 
compartilhamento 
de objetos pessoais

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou 
espirrar flexionando o cotovelo ou 
utilizando um lenço descartável

Manter a 
distância mínima 
de 2m com 
outras pessoas

PROCEDIMENTOS CONTRA A COVID-19 
EM VISITAS TÉCNICAS 

Embora não haja comprovação da relação entre a 
transmissão do coronavírus por pragas urbanas, é 
sabido que elas são sim vetores de uma enorme 
quantidade de doenças. Por isso, é importante que 
os profissionais se protejam da melhor forma:

Ao realizar serviços externos, é preciso neutralizar os riscos de contágios entre os operadores e 
outras pessoas. Assim, pode-se continuar oferecendo os serviços de desinsetização de forma 
segura, confortável e com foco no bem-estar.

Usar luvas não 
substitui a higiene 
das mãos

Proceder a higiene das 
mãos imediatamente 
após a retirada das 
luvas

Não reutilizar 
máscaras descartáveis 
e luvas

Antes de entrar na residência de terceiros, colocar o 
propé, touca, macacão descartável, máscara contra vírus 
(N95), luvas descartáveis e óculos de proteção

IMPORTÂNCIA DOS 
EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPIs)

Mantenha um frasco de álcool 
gel sempre com você para 
utilizar a todo momento

Após realizar o serviço, retire o EPI 
de forma correta seguindo a ordem:

Luvas

Avental ou capote

Óculos ou protetor facial

Gorro

Máscara

Evite cumprimentar os clientes 
com um aperto de mão

Evite tocar os olhos, nariz 
e boca sem higienização 
adequada das mãos

Para que os serviços de desinsetização não sejam interrompidos, é necessário 
seguir as orientações de higienização. Lembre-se de repetir esses procedimentos 
em todos os locais durante o período de distanciamento social para evitar 
possíveis pontos de disseminação da doença.

FONTES: ANVISA, CNN, Hospital Regional, Pragas e Eventos, SANITAS, 
SBMF (Sociedade Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade)

Segundo a ANVISA, evite utilizar a mesma 
máscara por mais de 3h. E fique atento: quanto 
mais a pessoa falar usando a máscara, mais 
rápido ela ficará úmida e será necessário trocá-la.


