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PROTOCOLO SANITÁRIO PARA ATENDIMENTOS
DA CLINICA, DO CNRVV E DO NAS

Este protocolo contem algumas das medidas tomadas pelo Sedes e as que devem ser tomadas pelos
terapeutas do CNRVV, da Clinica Psicológica e do NAS para que juntos possamos conter a proliferação da
COVID 19. Paralelo a este protocolo, existem outros que foram elaborados considerando as peculiaridades dos
outros segmentos.

1– Ingresso no Sedes
1.1 - Antes de sair de casa é recomendado que a temperatura corporal seja aferida e caso
esteja 37,5° ou mais , ou ainda apresente algum sintoma de gripe, fique em casa ou procure
atendimento médico se necessário;
1.2 - Medir a temperatura corporal, higienizar a sola do calçado e as mãos na chegada ao
Sedes;
1.3 - Sempre use máscara e tenha sempre uma ou mais de reserva (dependendo do período
de permanência) para troca;
1.4 - O elevador deve ser usado APENAS por pessoas com mobilidade reduzida e uma pessoa
por vez;
1.5 – Os terapeutas e os atendidos devem higienizar as mãos antes de preencherem a lista de
presença;
1.6 – Orientar os pais ou responsáveis que as crianças não levem brinquedos de casa para o
Sedes;
1.7 - Todos os materiais e alimentos adquiridos pelo CNRVV devem ser obrigatoriamente
higienizados com álcool 70% a fim de preservar a saúde dos funcionários e dos atendidos;

2 - Salas de espera e de reuniões
2.1 – Paralização temporária do projeto “O LIVRO QUE ANDA” e retirada das revistas, das
almofadas e dos materiais de desenho das crianças das salas de espera;
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2.2 – Os bancos das salas de espera dos atendidos serão distribuídos pelos corredores para
que seja respeitado o distanciamento de 1,5m;
2.3 – Enquanto a pandemia estiver fora de controle, os armários das salas de ludoterapia
serão esvaziados e a brinquedoteca do CNRVV estará interditada;
2.4 – Os terapeutas devem respeitar o distanciamento de 1,5m nas salas de espera.
Na Clinica – Avaliar a possibilidade de usar as outras salas para esse fim;
No CNRVV – Rever o layout das salas ou fazer rodizio de pessoal, já que o CNRVV não dispõe
da mesma quantidade de salas internas;
2.5 – As reuniões em geral devem respeitar o distanciamento de 1,5m, caso a sala não
comporte o numero de participantes, recorrer a Secretaria de Cursos para verificar a
disponibilidade de uma sala maior;
2.6 – Para segurança dos funcionários da Secretaria da Clinica, recomendamos que os
terapeutas não ultrapassem o balcão e caso haja demanda, faremos marcações no piso para
que façam fila com distanciamento;

3 - Coffee Break
3.1 - É recomendado por diversos órgãos que alimentos não sejam compartilhados. Sendo
assim, recomendamos que os funcionários e terapeutas evitem levar alimentos para o Sedes
com o objetivo de compartilhar com os colegas;
3.2 – Todos devem higienizar as mãos antes de tocarem em qualquer objeto que seja
compartilhado (geladeira, micro-ondas, garrafas térmicas, materiais de escritório, etc...);
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3.3 - Os kits com alimentos e bebidas que são entregues para os atendidos do CNRVV devem
ser cuidadosamente separados e entregues seguindo todos os procedimentos de higiene a fim
de preservar a criança e consequentemente toda sua família;

4 – Atendimentos
4.1 – Serão disponibilizados nas salas de atendimento kits contendo lenço, álcool em gel 70%,
álcool liquido 70% e folhas de papel para que o próprio terapeuta higienize as superfícies
(maçanetas, acentos, divãs, mesas e brinquedos) no final de cada atendimento. Exceto em
atendimentos com criança, nesses deve ser feito uma limpeza completa pela equipe dos
Serviços Gerais;
4.2 – Os terapeutas e os atendidos devem higienizar as mãos antes e depois do atendimento;
4.3 - Brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser usados para os
atendimentos;
4.4 – Evitar o uso dos ventiladores;
4.5 – Caso não seja possível cumprir o distanciamento de 1,5m nos atendimentos em grupo,
garantir o distanciamento mínimo de 1m e usar equipamentos de proteção extra, como luvas
e mascara de acetato que estarão disponíveis nas Secretarias (a mascara de acetato não
substitui a máscara respiratória, devem ser usadas em conjunto);
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